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[1956, nummer 1]
Prof. Dr. H. Brugmans
Europa, Traditie en Vernieuwing
Rede gehouden voor het A.S.C. in de Aula der Universiteit te Amsterdam.
WIE wandelt door het Egyptische Museum te Caïro, wordt gegrepen door een gevoel
van eerbied en beklemming. De eeuwen en dynastieën volgen elkander op, en
alleen de kenner weet ze te onderscheiden. In schijnbare onbewogenheid gaan de
monumenten voorbij, totdat een zaal komt die vloekt met al het andere. Bizarre,
surrealistische beeldengroepen, wonderlijke gestalten, ogenschijnlijk misvormd en
vertrokken, staan hier samengebracht, als een onwijze uitzondering die de statige
regel bevestigd. Het is de episode van Ichnathon, de farao wiens bewogen regering
getekend werd door een poging tot revolutie van boven af. Maar het is slechts een
episode ‘sans lendemain’, en onmiddellijk daarna begint weer de opeenvolging van
traditionele figuren, en zo zal het doorgaan, nog bijna twee millenniën lang. Zeker,
er bestaan perioden van bloei of verval, van overheersing of zelfbestuur, maar de
grondvormen der cultuur veranderen slechts op nauwelijks zichtbare wijze.
Hoe anders zal de indruk zijn van de bezoeker die eens misschien een Europees
museum zal bekijken, op deze of een andere planeet. Het zal hem toch moeten
treffen, dat er een wereld ligt tussen de Romaanse en de Gotische beeldhouwkunst,
tussen Renaissance en Biedermayer, tussen Rococo en Nieuwe Zakelijkheid. En
zijn indruk zal terecht deze zijn: zelden was een beschaving zó onrustig, zó
voortdurend in beweging als de Europese.
‘Stilstand is achteruitgang’, ‘rust roest’, ‘repos ailleurs’: dat zijn woorden die ons
in hart en geest geschreven blijven. Niet slechts willen wij de natuur voortdurend
vervormen, maar die vervorming moet zelf ook vervormd worden. Wanneer wij
vandaag aldus werken, dichtten, schilderden, predikten of dachten, dan is dat op
zich zelf al een reden om het morgen anders te doen. Wie onze cultuur kenschetsen
wil, moet dus allereerst denken aan haar uitzonderlijk snelle tempo. Wij, in het
Westen, verbruiken snel en worden snel verbruikt, en daarom produceren wij
cultuurgoederen - telkens nieuwe - in een razend ritme. Ik zeg niet, dat dit goed is,
of een verdienste in vergelijking tot andere beschavingen, en ik zeg zeker niet, dat
hierin een oorzaak van geluk zou
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liggen. Ik zeg alleen, dat het nu eenmaal zo is, en dat elke cultuur - zo goed als
ieder enkeling - alleen haar bestemming volgen kan door zichzelf te zijn. Ook de
mystici van het Westen zijn activisten. De heiligen bij ons zijn missionarissen en
organisatoren, wier roeping het is, nieuwe methoden van kerstening en van christelijk
leven in de wereld te brengen.
Vitaliteit derhalve, ten goede en ten kwade - en dikwijls zijn die twee onontwarbaar
met elkaar verbonden. Daarbij komt dan nog, dat in de laatste eeuwen eigenlijk
alleen het Westen op deze aarde aan het woord is geweest. De grote
wetenschappelijke ontdekkingen, de wijsgerige stelsels, de vernieuwingen op het
gebied van kunst en literatuur: het komt alles van ons. Wanneer men de thans nog
bestaande beschavingen overziet zoals Toynbee ze opsomt, dan wordt het duidelijk:
wij zijn het, die de moderne wereld hebben gemaakt tot wat ze is. Men kan dat al
of niet een compliment noemen, maar de feiten vallen niet, uit een vals gevoel van
nederigheid, te loochenen. Men kan ze niet kleineren met een beroep op wat andere
culturen vroeger gedaan hebben. Men moet erkennen: deze wereld van nu is voor
het allergrootste deel óns product. Of met de woorden van Denis de Rougemont:
‘.... qu'avons-nous inventé, nous les Européens, depuis cent ans? je répondrai:
que n'avons-nous pas inventé? Je cite pêle-mêle: le marxisme et la psychanalyse,
la sociologie et les grandes synthèses historiques, la relativité généralisée, et la
physique nucléaire, la radio et le cinéma, la pénicilline et le DDT, le pétrole
synthétique et le radar, la rationalisation du travail industriel, la construction
métallique, l'école active, le syndicalisme et les coopératives, et enfin l'art modrne
tout entier: peinture, musique, littérature, poésie, théâtre et sculpture: presque tous
les grands noms sont des noms d'Europe, et les très rares qui n'en sont pas ont
appris leur métier de nos maîtres, dans nos écoles, aux terrasses des cafés de
Paris, ou par nos livres....’.
Men mag over zulk een uitspraak wrevelig de schouders ophalen omdat men er
gebrek aan bescheidenheid in voelt. Men kan daarentegen ook van mening zijn,
dat er bij alle neurasthenie, alle minderwaardigheidsgevoel in Europa, wel eens iets
dergelijks gezegd mag worden. Maar vast staat in elk geval, dat Rougemont gelijk
heeft voor het recente verleden - zeker wanneer men onder ‘Europa’ het ‘Magna
Europa’ begrijpt, dat zich uitstrekt aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. En
de morele conclusie uit zulk een vaststelling is, dat de moderne wereld niet alleen
onze creatie is, maar ook onze verantwoordelijkheid.
Inderdaad, wanneer alle werelddelen zich industrialiseren (misschien
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meer en meer in economische concurrentie met ons), dan is dat ons werk.
‘Occidentalisering’ betekent in het Oosten: breken met de tradities. Hoe dikwijls
hoort men in de mond van Indiërs en Indonesiërs de verbitterde klacht: ‘Praat ons
toch niet aldoor over Tagore en de gamelang-muziek - wij huidige Aziaten willen
modern worden, bevrijd van de folklore en van de fraaie antiquiteit waarbinnen Gij
ons maar al te graag wilt opsluiten. Wij hebben technologen nodig, geen dichters
van de oude stempel, organisatoren en geen wijsgeren. Wij vragen van Europa
efficiëncy en tempo. Wij willen Europeser worden dan Europa zelf. Cultuur is luxe
en traditie is ballast’.
Het is de vraag, of de Aziaten die zich aldus afsnijden van hun historische
cultuurbodem, inderdaad het Westen kunnen overvleugelen. Ik vrees dat ze zich
op die manier veeleer steriliseren. Want techniek wortelt in wetenschap en
wetenschap in wijsbegeerte, en met name de fantastische expansie van de Europese
cultuurkring is niet uitsluitend te danken geweest aan onze extraverte vitaliteit, maar
tevens aan de tweede grondtrek van ons wezen: traditionaliteit. Onze
ontdekkingsreizen waren tevens een kruisvaart, want traditie en vernieuwing zijn
geen tegenstellingen. Zij bepalen elkaar in feite. En tot aan de bolsjewistische
revolutie toe is er geen omwenteling in Europa geweest of zij had de pretentie, een
oud ideaal in eer te herstellen, een ten onrechte gefnuikte oude aspiratie opnieuw
recht te doen, aan te knopen bij een eerwaardige waarde-scala. Neemt het ontstaan
van het moderne socialisme. Zeker, de wil tot vernieuwing heeft toen bijna
pathologische vormen aangenomen. Maar toch - de stichters, in de jaren 1840,
praatten meer over Socrates en Jesus dan over Rothschild en De Wendel. Ja, zelfs
tijdens de Russische revolutie die zich eerst later geheel uit elke traditie losworstelt
- hetgeen haar steeds wreder en onvruchtbaarder maken zal - is er in het begin een
neiging zich te beroepen op het verleden, en het heden te denken in termen van
Jacobijnen en Girondijnen, Feuillants en Enragés.
Het is een natuurlijke neiging van de mens - althans van de mens in onze
cultuurkring - om zich in een tijd van crisis te wenden tot de oude bronnen der
inspiratie, niet om de ellende der wereld te vergeten. maar om de kracht te vinden
tot verbetering. Wanneer de opkomst van de steden in de twaalfde eeuw problemen
schept, waarvoor de traditionele kerkelijke sociologie en zielzorg geen oplossing
meer vonden, vertrekt Franciscus eerst met enkele getrouwen naar de Carceri om
in de volstrekte eenzaamheid der berggrotten alleen te zijn. De verouderde vorm
wordt overwonnen door inkeer en bezinning op het nog dieper liggende, het nog
oudere. Eerst daarna begint de stichting van de orde
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in eigenlijke zin, zijn sociale zending, Franciscus' missie-reis naar sultan Saladijn
en een expansie tot ver buiten Europa. Maar de Franciscaanse minderbroeders
zouden niet zó diep Mongolië ingetrokken zijn, zij zouden niet doorgedrongen zijn
tot in China - als zij en hun geestelijke vaders niet éérst doorgedrongen waren tot
in zichzelf, tot in het Evangelie, tot in de waarheid van alle eeuwen. Vernieuwing uit
traditie, zoals wij het thans in wereldlijke vorm uitdrukken. Actuele taak, verstaan
uit de geest der eeuwigheid.
Hoe staat het nu vandaag met deze dingen?
Overal om ons heen klinkt dan de diagnose: Europa is decadent, het vernieuwt
zich niet, het is geen werkelijk voorbeeld meer, het is in de achterhoede geraakt,
het heeft zijn geestelijk kapitaal opgeteerd, in de spanning tussen vernieuwing en
traditie zijn beide krachteloos geworden, de vitaliteit ging teloor, en wat wij graag
ons ‘geestelijk erfgoed’ noemen, ligt - zoal niet op de rommelzolder - dan toch in
een pronkkamer. En dan volgt een lange lijst van symptomen waarvan wij er alleen
enkele noemen: morele tuchteloosheid, gebrek aan artistieke spankracht, snobisme
op gebieden die men ernstig zou moeten nemen (ik denk b.v. aan de
existentialistische mode van enkele jaren geleden), onderling wantrouwen tussen
volken en volksgroepen, opportunisme en gebrek aan leiderschap in de politiek,
verflauwde belangstelling voor de naaste als naaste.
Dit alles is juist en geeft een idee van het algemene ziektebeeld, waarvan
misschien de meest kenmerkende uiting deze is: de Europeanen lopen rond met
een onbepaald maar alles ondermijnend schuldbesef. Zij weten, dat zij de moderne
wereld geschapen hebben - en zij excuseren zich daarvoor. Zij hebben geweldige
krachten ontketend die zich buiten Europa tegen hen keren - en zij staan daar
tegenover met défaitisme. Hun macht is getaand, maar (wat veel erger is) tegelijk
daarmee ook hun zelfvertrouwen. Zij vragen zich af, wat zij nog op deze aarde doen.
En wanneer men hun de eenvoudige waarheid vertelt, dat zij in de geestelijke
wereldoorlog met het communisme een hoofdrol te spelen hebben, dan trachten zij
nu eens te bewijzen dat er zulk een wereldoorlog niet bestaat, dan weer, dat deze
bij voorbaat verloren is.
Hier ligt, dunkt mij, de kern van ons probleem. Een probleem, te ernstiger, omdat
tot dusver een sociale groep zich nog zelden in de historische storm heeft kunnen
staande houden, wanneer het haar ontbrak aan zelfvertrouwen, wanneer zij een
overmaat bezat aan schuldgevoel. Rome heeft de strijd tegen Carthago kunnen
winnen omdat de ‘civis Romanus’ niet twijfelde aan zijn goed recht. Maar het
Romeinse Rijk was verloren, toen sommigen zelf zich gingen afvragen - en de onze-
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kerheid begint al met Tacitus' Germania - of de edele barbaren aan de overkant van
de ‘limes’ niet tenslotte een vorm van samenleven en een burgerdeugd
vertegenwoordigden, waarvan zijzelf zich in decadentie verwijderd hadden. Zulk
een onzekerheid omtrent zichzelf is dan zowel het gevolg van innerlijk verval als
ook de oorzaak daarvan. Immers, enkele van de beste, meest consciencieuse
geesten worden erdoor verlamd en de innerlijke kracht die zij zouden kunnen wijden
aan de innerlijke vernieuwing, wordt verbruikt in zelfkastijding en ondermijning van
de collectieve kracht.
Die onzekerheid, dat schuldgevoel, die twijfel aan de waardigheid van de eigen
cultuur is een allesbeheersend feit, hetwelk door onze totalitaire vijanden scherp
wordt erkend en met succes uitgebuit. Reeds in de dagen van het
Nationaal-socialisme was dat het geval, toen zij elk protest tegen de
concentratiekampen van toen trachtten te smoren in de rhetorische vraag: ‘Stellig,
in Nederland bestaat wel democratie, maar.... zijn daarmee de vierhonderdduizend
werklozen gebaat!’ De democraat werd dan geacht in het ongerede te raken en nog
slechts een achterhoedegevecht te leveren tegen de vijand. Hij vocht, zoals Jaurès
het uitdrukte, ‘met de zon in het gezicht’. Hij liet zich imponeren, pleitte verzachtende
omstandigheden voor de kapitalistische crisis, en wist er zichzelf menigmaal van te
overtuigen, dat een al te krasse houding tegenover Hitler-Duitsland toch eigenlijk
(gezien de wantoestanden in het eigen land) een stukje farisaïsme was. Wie vandaag
een tijdschrift leest als b.v. Esprit, weet, dat ditzelfde gevaar thans weer bestaat, zij
het met een ietwat andere fraseologie.
Schuldgevoel dus en onzekerheid. Maar juist deze beletten ons, op te gaan de
weg naar zelfgenezing en vernieuwing. Zij beletten ons, de existentiële keuze te
doen, vóór onszelf.
Die keuze is er natuurlijk niet één tussen het totale kwaad en het totale goed. Zulk
een al te gemakkelijk alternatief wordt ons mensen nooit gegund. Kiezen moeten
wij tussen het betrekkelijk-acceptabele en het volstrekt onacceptabele. En, wanneer
ik de term ‘het volstrekt onacceptabele’ bezig, dan betekent dat zelfs niet, dat er in
datgene, wat men afwijst geen ‘goede elementen’ zouden bestaan. Die bestaan er
eigenlijk altijd wel. Men kiest echter tegen, omdat men staat tegenover een macht,
die men afwijst in beginsel, gelijk de eerste Christenen de vergoddelijking van de
keizers hebben afgewezen in beginsel, ook al waren die kiezers de verpersoonlijking
van een rechtsorde, waarvan de Christelijke Kerk later zelf de dankbare erfgename
geworden is. Immers, toen de martelaren zich voor de wilde beesten lieten werpen
onder de beschuldiging van ‘atheïsten’ te zijn, spraken zij daarmee geen even-
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wichtig, onpartijdig oordeel uit over het Romeinse Rijk. Zij deden iets anders, zij
getuigden voor een beginsel dat de hele wereldgeschiedenis tot op onze dagen
revolutioneren zou; het beginsel namelijk, dat de allerbeste staat ter wereld (en dat
was de Romeinse op dat ogenblik hoogstwaarschijnlijk wel) geen recht heeft op
een verering die aan God alleen behoort. Wereldlijk uitgedrukt: dat de staat wel een
beroep mag doen op ons als burgers, op ons lijf en goed, doch nooit op onze zielen.
Tegenover dat beginsel werd de vraag, hoe effectief de Romeinse post georganiseerd
was, irrelevant. Evenzo was het ook in de nazi-periode voor onze principiële keuze
onbelangrijk, dat er in Duitsland een prachtig net van autostrada's was aangelegd,
of voor de beoordeling van het fascisme, dat de Pontijnse moerassen dan toch
maar, na veertien eeuwen, eindelijk waren drooggelegd. Om nogmaals Rougemont
te citeren, ditmaal uit zijn Journal d'Allemagne:
‘Il y a du bon et du mauvais dans ce régime, dites-vous? A prendre les choses
une à une, j'y trouve même plus de bon que de mauvais’ (hier overdrijft Rougemont
bewust ietwat, ‘for argument's sake’).... Mais justement; il ne s'agit plus de prendre
les choses une à une, quand on juge un régime totalitaire. Il ne s'agit jamais que
du principe unique au nom duquel s'opère la totalisation’. En even later: ‘Il ne s'agit
ici que de religion’.
Hiermee is scherp gesteld waarom het gaat: niet om modaliteiten, om succes of
tegenslag, om meer of minder, maar om principes. Men kan totalitaire regimes niet
alleen verwerpen omdat zij wreed zijn. Dat is de kern niet. Bijna alle regimes in de
wereldgeschiedenis zijn op hun manier wreed geweest, en onze brave democratie
is het dikwijls ook, alleen al door wat ze nalaat en verslonst. Evenmin kan men
totalitaire regimes beoordelen naar hun al of niet grote efficiëncy bij het opbouwen
van een militaire of industriële macht: ook dat is bezijden de kwestie, al lijkt het mij
waarschijnlijk, dat een totalitaire dictatuur geen aannemelijke voorwaarden schept
voor organisatorische doeltreffendheid. Maar nog eens: om zulke dingen gaat het
niet, noch pro noch contra. Het gaat zoals Rougemont zei, om een ‘religie’, die niet
alleen recht doet gelden op ons lijf en goed, maar ook op onze zielen. Dát is de
vraag. Dáár ligt de keuze. Zijn wij bereid, onze zielen uit te leveren aan enig politiek
regime - welke triomfale statistieken het ook produceert, (ten onrechte voor een
ogenblik aannemend dat deze niet getruqueerd zouden zijn).
Waar is onze god: ziedaar de fundamentele keuze, die talloze tijdgenoten, in hun
morele neurasthenie weigeren te doen. Zij willen de totalitaire regimes misschien
wel critiseren, maar dat doen zij (en wijzelf) ook met de democratie, en dus schijnt
de rivaliteit te gaan tussen

Streven. Jaargang 10

7
een tweetal sociale levensvormen, die allebei critiquabel zijn en waarvan men zich
dus te goeder trouw kan afvragen, naar welke kant de weegschaal tenslotte overslaat.
Aldus wordt de morele beslissing gedenatureerd van een qualitatieve die zij is, tot
een quantitatieve die zij niet is, en onze neutralistische tijdgenoten lijken op de
eventuele Christen uit de tweede of derde eeuw die uit hyperintellectuele
schijn-objectiviteit zou zeggen: ‘Zie, het is natuurlijk grensoverschrijding der
bevoegdheden, wanneer de kiezers zichzelf “divi” noemen. Maar ze overdrijven
daarmee slechts een waardering die zij inderdaad verdienen. Onze Romeinse
samenleving is gebouwd op het monarchale beginsel en wie daaraan raakt door te
weigeren, het keizerlijke altaar te bedienen, kan zich wel verbeelden dat hij Christus
dient, maar in wezen ondermijnt hij het enige rechtsgezag dat ons in staat stelt, “het
Evangelie te prediken aan alle creaturen”.’
Natuurlijk gaat mijn vergelijking mank. De moderne totalitaire regimes zijn oneindig
onverdraagzamer en oneindig minder eerbiedwaardig dan het Rijk der Caesaren.
Maar juist dat maakt ons betoog sterker. Want de Christen die ik zo juist ten tonele
voerde had betere argumenten dan de moderne ‘fellow traveller’, en toch waren er
toen minder renegaten dan vandaag neutralisten. Waarom?
Het antwoord lijkt mij duidelijk: wie vandaag in het Westen collaboreert met het
bolsjewisme, doet dat niet omdat hij onder de indruk is van het bolsjewisme zelf.
Hij handelt uit protest (wil men: uit teleurgestelde liefde) jegens het Westen zelf. Hij
heeft niet zozeer gekozen vóór iets - hij heeft veeleer gekozen tegen de wereld
waarin hij woont, en die hem, waarom dan ook, hartgrondig tegen staat. Niet een
expansie van het Oosten heeft hier plaats maar innerlijke verzwakking van het
Westen. De filocommunist uit het Westen is geen adept van het Oosten. Hij is een
Westerling die als Westerling een minderwaardigheidscomplex bezit.
Hoe is dat complex te verklaren?
Niet doordat het Westen te weinig materiële vitaliteit zou ontplooien. Wie b.v. het
laatste rapport van de O.E.E.S. doorleest, moet wel vaststellen, met hoeveel energie
Europa zich niet alleen hersteld heeft van de oorlogsschade, maar ook, hoeveel
indrukwekkend nieuw economisch initiatief zich heeft ontplooid. Bovendien, als het
de ‘fellow traveller’ te doen was om zijn dynamische energie en vitaliteit alleen - wel.
waarom keert hij zich dan tegen Amerika, waar de vernieuwing bijna tot een
permanente epidemie wordt? Daar ligt het knooppunt dus niet. Wie vandaag tot het
communisme nadert, doet dit uit geestelijke malaise, uit twijfel aan de geestelijke
grondslagen van Europa zelf. Men
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bewondert niet de U.S.S.R. om haar eventuele prestaties. Men verwerpt het Westen
omdat men niet gelooft aan zijn geestelijke inhoud, aan zijn missie, aan zijn vermogen
om te spreken tot de wereld van nu. Men ziet dat het communisme overal op aarde
aanwezig is, militant, hard, zonder innerlijke aarzeling, en men is daardoor
geïmponeerd. Want men weet zelf geen antwoord op de vraag die Saint-Exupéry
zichzelf stelde vlak voor zijn dood: ‘Que faut-il dire aux hommes?’.... Men is op het
communisme jaloers, omdat men zelf geen rustig geweten heeft, geen geloof.
Er was een tijd, dat Europa niet alleen de wereld veroverde, maar ook sprak tot
de mensen. Thans zoekt het naar inhoudsrijke woorden: dat is zijn crisis. En deze
crisis is er één van onze traditie, of, wil men, van een cultuur die haar vernieuwing
niet vinden kan omdat zij haar blijvende waarde niet langer beseft. Europa's
levensbronnen zijn verschraald.
Welke die levensbronnen zijn kan elke handelaar in gemeenplaatsen vertellen.
Ze liggen in Rome, Athene, en Jeruzalem. Maar een beduimelde waarheid houdt
niet op, een waarheid te zijn. En twee dingen lijken mij vast te staan, sprekende
over deze dingen. Ten eerste, dat het dagelijkse leven van onze volkeren steeds
verder afdwaalt van de drie steden die wij noemden. En ten tweede, dat er geen
nieuwe steden de plaats hebben ingenomen van de oude. Er is een vacuum ontstaan,
dat niet werd gevuld. Een vacuum, juist daar waar het hart van onze beschaving
ligt.
Steeds minder Europeanen zijn werkelijk vertrouwd met de oudheid, lezen de
antieken nog in het oorspronkelijke en voelen er zich mee vertrouwd of door gevoed.
En wat de christelijke boodschap betreft, heeft Georges Bernanos gelijk: ‘L'Europe
se déchristianise comme un corps se dévitaminise’.
In de plaats van Rome, Athene en Jeruzalem heeft Neurenberg zich willen stellen
als ‘Hauptstadt der Bewegung’. Aarzelend echter, omdat men de eigen totalitariteit
nog niet tot het einde toe durfde doordenken: nóg vond men bij de Nazi's een zekere
burgerlijke schroom voor wat aan de grootouders heilig was. En, aangezien zij hun
totalitarisme niet totaal hebben doorgedacht of doorgevoerd, blijft er van hen niets
over dan een koortsige herinnering.
Veel serieuser en totaler stelt Moskou zijn candidatuur. Het wil niet beoordeeld
worden op zijn economische prestaties. Het wil de wereldhoofdstad zijn van een
nieuwe religie. Geen wereldtentoonstelling, maar een Marxistisch Vaticaan. Welnu,
het schijnt in zijn geloof terug te gaan op een eeuwenoude traditie. Was Moskou
niet het ‘derde Rome’
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na de stad van Sint Pieter en na Byzantium? Had niet Dostojevski in zijn befaamde
Poesjkinrede gesproken over de roeping van het Russische volk om de leiding der
wereld voor zich op te eisen en tot alle volken der aarde het apocalyptische woord
te spreken: ‘Ziet, ik maak alles nieuw’?
In de eerste jaren na de oktober- revolutie hebben velen aldus gedacht. Zij hebben
geloofd, dat daarginds niet slechts de werkeloosheid overwonnen werd, maar nieuwe
vormen van gerechtigheid werden voorbereid, ondanks de barbaarsheid der
overgangsperiode. De mensen van mijn generatie hebben veel aanvaard en
verklaard, als de barensweeën van een betere samenleving. Staat niet geschreven
in de Openbaring van Johannes, dat de ‘laatste dingen’ slechts kunnen naderen
door schrik en verbijstering?
Thans echter liggen die jaren achter ons. De culturele hoogconjunctuur is voorbij.
De Sowjet-Unie is niet meer een gemeenschap in gisting waar het beste en slechtste
wild dooreen spelen. Zij is een gesloten politiestaat geworden, waar de mens
eenzamer leeft dan ergens ter wereld. Moskou is geen substituut voor Rome, Athene
en Jeruzalem - het is steriel.
Althans, en hier open ik een parenthese: het officiële Moskou. Doch onder de
dode, ijskoude korst van het regime leeft een volk, dat zijn laatste woord niet gezegd
heeft. Volgens de laatste inlichtingen heeft het opgehouden, bang te zijn. Achter de
façade van de regerings-fraseologie gaan velen een eigen vrij leven leiden. En,
aangezien zulk een leven vrijwel geheel nieuw moet worden geïmproviseerd aangezien het vrijwel geheel afgesneden is van elke overlevering via opvoeding en
onderwijs - groeit er een clandestien Jeruzalem waarvan ons al te legale kerkleven
alles te leren heeft.
Intussen: het nieuwe heidendom heeft dus wel machtige eendagsstaten gesticht
en de mensheid gevoerd van de ene angstdroom in de volgende. Het heeft wel
beloften gedaan en gehoor gevonden. Maar iets nieuws en blijvends heeft het niet
geschapen.
Dat lost echter óns probleem niet op, het probleem van onze eigen verkalking,
van onze geestelijke bloedarmoede, onze geestelijke avitaminose, ons nihilisme,
ons wegzinken in een niet agressief maar confortabel heidendom, onze scepsis en
decadentie, ons gebrek aan creatief vermogen. Het moge dan waar zijn dat het
communisme gauwer heeft gefaald dan historische bewegingen van die omvang
dat plegen te doen - en dat falen moge vandaag reeds een aanwijsbaar feit zijn, in
het eerste land dat het veroverde - toch betekent het nog voor tallozen een
verwachting, een norm. Die verwachting blijft inspirerend - ook al is
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ze reeds door de feiten gelogenstraft. En die normen moge in het officiële Rusland
zelf tot een leeg ritueel geworden zijn - zij geeft toch richting aan het leven van velen,
buiten Rusland. En die velen vertegenwoordigen een kracht, die niet bedwongen
worden kan door de macht der gewoonte en de hoop dat het wel los zal lopen.
Discipline wordt slechts overwonnen door sterkere discipline, ethiek door betere
ethiek. De vraag is, of Europa deze vinden zal, terugkomend tot zichzelf zoals de
verloren zoon ‘tot zichzelf kwam’, en of het, in een nieuwe aanknoping bij zijn eigen,
duurzame levenslijnen, de fantasie produceert, nodig voor een zo revolutionaire
tijd.
Wanneer de levende volkskrachten losbreken en vrij tot ons komen - weldra
misschien in Oostduitsland, daarna wellicht in Rusland zelf - wat zal Westeuropa
dan kunnen bieden, anders dan beter voorziene etalages en minder angst? De
bevrijde volkeren van daarginds hebben de leugen van de totalitaire ‘gerechtigheid’
doorzien. Zij zullen ons dwingend vragen: ‘En Gij - wat is Uw gerechtigheid? Wat
biedt Gij ons geestelijk?’
Deze vraag is er één van het heden, niet van de toekomst. Want zo onwijs als
het is, te vragen naar ‘hoe het af zal lopen’, zo nodig is het, precies onze positie
vandaag te bepalen. Om ten derde male Rougemont te citeren: ‘La décadence
commence lorsqu'on ne se demande plus ‘Que vais-je faire?’, mais ‘Que va-t-il
arriver?’ Voor de vormgeving van ons eigen leven, persoonlijk en collectief, is het
zinneloos, te speculeren over wat in Rusland gebeuren kan, of over een mogelijk
conflict tussen Moskou en Peking. Belangrijk is alleen waar wij zelf staan en wat wij
zelf doen. Over dit laatste daarom nog een slotwoord.
Ik knoop daartoe aan bij mijn uitgangspunt: de faraonische beschaving. In
tegenstelling tot de oude Egyptische, heeft onze cultuur de voortdurende innerlijke
revolutionering nodig. Zij verliest het vertrouwen in haar traditionele waarden,
wanneer deze niet in staat blijken, een kracht ter vernieuwing te zijn. Zij kent (om
het in Bijbelse vorm te zeggen) de Wet én de Profeten. De Wet, die eens en voor
altijd de norm heeft gesteld en de richting aangegeven. Maar tevens de Profeten,
die deze Wet weer actueel maken en toepassen op de realiteit van vandaag. Het
communisme zal vallen, omdat het geen Profeten verdraagt en omdat het de Wet
verlaagt tot het machtswoord der politieke heersers van het ogenblik. Wij in het
Westen echter, hebben de Wet, maar trachten haar te relativeren, te psychologiseren,
te sociologiseren. Wij ontkennen haar niet, bij bannen haar niet uit, we zijn zelfs
bereid haar traditionele waarde hoog aan te slaan. Maar wij aanvaarden niet, dat
zij het ons in ons eigen leven te lastig maakt. En wat de Profeten
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betreft: wij stenigen hen zelden meer, omdat wij hen meer een interessant
randverschijnsel in onze cultuur achten, dan een gevaar voor de samenleving. Wij
werpen hen niet meer uit, omdat wij hen niet meer serieus nemen. Wij behandelen
hen ongeveer in de trant zoals Ezechiel dat schildert: ‘En gij, o mensenkind! de
kinderen uws volks spreken steeds van u bij de wanden en in de deuren der huizen....
En zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht als
mijn volk, en horen uw woorden maar doen ze niet.... En ziet, gij zijt hun als een
lied der minnen, als een die schoon van stem is. of die mooi speelt. Daarin horen
zij uw woorden, maar zij doen ze niet’ (einde hoofdstuk 33).
Zulk een lippendienst kan echter niet lang meer doorgaan. Van twee dingen één.
Ofwel er is geen Wet, anders dan die van het persoonlijke en collectieve sacro
egoismo - maar dan hebben de totalitairen gelijk, omdat zij hun eigenbelang
bovendien nog weten te bezielen met een verlossings-mythologie die hen tot valse
profeten maakt. Ofwel er is een eeuwige Wet die voor alle mensen geldt, maar die
nu eenmaal historisch in Europa eerder en wijder gepredikt is dan elders en waarvoor
wij dus een bijzondere verantwoordelijkheid bezitten. Maar dán heeft die Wet ook
haar Profeten nodig - niet slechts om haar te verkondigen, maar om haar vóór ons
te stellen in haar steeds vernieuwende kracht. Zonder Profeten is de Europese
traditie museum-stof en een stoffig museum.
Komen de Profeten? herstellen zij een Wet, die thans in relativisme dreigt onder
te gaan? Niemand weet het. Maar de toestand is er kritiek genoeg voor. De tijd is
voorbij, dat de christelijke traditie onder ons voortleefde, eenvoudig omdat zij
eerbiedwaardig was. Met eerbiedwaardigheid komen wij er niet langer. Thans is de
tijd, waarin althans de jongere generatie niet meer bereid is, bepaalde dingen te
laten, alleen maar omdat zij traditioneel verboden zijn. En zeker is men niet bereid,
positief offers op zich te nemen, wanneer men niet weet voor wie of voor wat. Daarom
lijkt mij het logische alternatief van deze tijd: moreel nihilisme of bekering. De
middenweg van het traditionele fatsoen is afgesneden. Misschien: Goddank!
Het is thans niet de tijd der vervulling doch die der aankondiging. Het communisme
wankelt, doch het Westen wankelt evenzeer. In de eindstrijd die niet met de wapens
uitgevochten wordt - althans niet met de wapens alleen - dreigen beiden te verliezen.
Dan zullen de Profeten de enigen zijn die nog woorden vinden, groot genoeg voor
zulk een universele ramp.
Wanneer Europa vallen zou, valt een gehele wereld. Maar Europa is
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meer dan wat het geweest is in de negentiende eeuw. In een dwaas
vooruitgangs-geloof heeft het vergeten, hoe diepe wortels het slaat in de
geschiedenis der Christenheid en der profetische vrijheid. Doch nu de naïeve
verwachtingen zijn verbleekt, annexeert het eindelijk weer zichzelf, beseffend dat
het beter te schenken heeft, aan zichzelf en aan de wereld, dan technologie en
‘know how’ alleen. Het wil antwoord geven, voor zichzelf en de wereld, op de vraag,
‘wat men aan de mensen zeggen moet’. Daarom is onze tijd er één van geestelijke
diepteboring en strijd om de zin van het leven.
‘Het is nodig’, zegt Paulus, ‘dat er ketterijen zijn’, want alleen door tegenspraak
wordt het positieve woord bepaald. Alleen door levensgevaar ontsnappen wij aan
de dood. Alleen dank zij degenen die haar ontkennen wordt de traditie weer zichzelf,
dat wil zeggen: vernieuwend.
Europa had de wereld veroverd en schade geleden aan zijn ziel. Deze ziel vindt
het terug, al staat het niet in de kranten. En toch behoort zulk een ontwikkeling tot
het belangrijkste nieuws dezer eeuw - of misschien is het al nieuws voor de volgende
eeuwen. Hoe dan ook: zoals een grote crisis van buiten nieuwe bloei kan veroorzaken
in een verdord huwelijk, zo kan ook Europa zich vernieuwen op de grens van de
ondergang.
Dat kán, maar in de sterren geschreven staat het niet. Ongelijk hebben de
ongeluks-voorspellers, die menen dat onze beurt voorbij is. Ongelijk ook degenen
die geloven, dat er altijd nog wel ergens eens schuilkelder voor hen zijn zal. Gelijk
hebben alleen degenen die bereid zijn rustig door te werken in het gevaar - die niet
meer bang zijn, juist omdat zij weten hoe critiek de situatie is - die Europa willen
vernieuwen tot een moderne mogendheid, maar weten, dat geen vernieuwing
houdbaar blijft zonder gevoed te zijn uit een traditie van eeuwen. Want deze traditie
is er één, waarin de eeuwigheid zelf zich telkens weer nieuw belichaamd heeft.
Leven is voor ons: kiezen - voortdurend weten dat men gekozen heeft - en
handelen, dienovereenkomstig.
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S. Grocholski
Godsdienststrijd in Centraal- en Oost-Europa
OP zondag 17 september 1939 rukte het Rode Leger naar het Westen op. Het was
gedaan met de vrijheid. De Rode Ster bedreigde het Kruis. De oorlog, die dank zij
de Ribbentrop-Molotoff overeenkomst was begonnen, eindigde niet in 1945.
Een tweede Sovjet-golf overstroomde Europa in 1943 en 1944, onstuitbaar, dank
zij al te edelmoedige westerse hulp. Warschau stond in vuur en vlam, het bedrog
der ‘bevrijders’ belichtend. Zhukov; Rokossovsky - die in de door hem tot ondergang
gebrachte hoofdstad zou heersen -; Tholbukhin; Koniev - die het bevel zou voeren
over de legers van het Verdrag van Warschau -; Malinovsky; zij bezetten Estland,
Letland, Lithauen, Polen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Tsjechoslovakije, Albanië
- alle in Yalta verraden. 115 miljoen bewoners van 8 onafhankelijke landen waren
met de zegen van de Verenigde Naties met geweld gedwongen in wat heden het
Sovjet-blok wordt genoemd.
Zij die sindsdien de macht in handen hebben zijn behendige volksleiders. Zij
exploiteren het gretig verlangen van het volk naar wederopbouw en naar de vestiging
van zware industrieën, die zij voorheen nooit bezaten. Zij geven grif en zonder
gevraagd te zijn, dat wat politiek onschadelijk is: gezuiverde cultuur, kunst, sport en
gedisciplineerd plezier. Zij vleien de nationale trots door de constructie van moderne
en enorme gebouwen. Zij incasseren de reclamewaarde van slagzinnen: vrede,
vrijheid voor kleurlingen, gelijkheid voor de onontwikkelden, voor de ondervoeden,
voor de bezitlozen. Zij geven de indruk dat alles te willen bieden en inderdaad
kunnen zij werkelijk veel bieden van hetgeen de massa nooit tevoren gehad heeft.
De regeerders kunnen op enig succes prat gaan; buitenlandse waarnemers zullen
ijver, geestdrift, zelfs enige vreugde bemerken; er is eveneens grote verachting en
zelfs enige haat jegens het Westen.
In deze uitgestrekte gebieden, die de droeve naam van veroverde landen dragen,
waren er vóór de tweede wereldoorlog meer dan 60 miljoen Katholieken van de
Latijnse ritus, meer dan 6 miljoen Katholieken van de Oosterse ritus, 30 miljoen
Orthodoxen en 13 miljoen Protestanten.
In tien onafhankelijke christelijke landen, waarvan vier overwegend
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katholiek, die alle gewetensvrijheid en vrijheid van eredienst erkenden en algehele
vrijheid voor de kerkgenootschappen verleenden, waren er 10 Nuntii en Apostolische
Delegaten; 5 concordaten en 5 overeenkomsten met de H. Stoel waren er van
kracht. Er waren 94 katholieke bisdommen, waarvan 2 van de Oosterse en 2 van
de Armeense ritus; 5 autocefale orthodoxe kerken; 8 protestantse kerken. Er waren
honderdduizenden priesters, duizenden godsdienstige instellingen en verenigingen;
alleen al honderden katholieke nieuwsbladen.
Heden is er niet één Nuntius overgebleven. Alle concordaten zijn unilateraal
opgezegd. Er is niet één katholieke Bisschop in de Baltische Staten en in de
voormalige Pools-Oosterse gebieden, ingelijfd bij de Sovjet Unie; niet één Bisschop
bevindt zich in vrijheid in Roemenië. Drie Kardinalen - Yougoslavisch, Hongaars,
Pools - bevinden zich in hechtenis. Vele Ukraïnse, Hongaarse, Tsjechisch Slovaakse,
Poolse en Yougoslavische bisschoppen zijn hetzij gevangen, hetzij gedeporteerd
en verschillenden hunner stierven in gevangenschap. Duizenden priesters en
kloosterlingen zijn gearresteerd en tot dwangarbeid veroordeeld; honderden zijn
gedood. Alle kerkelijke eigendommen zijn geconfiskeerd. Bijna alle godsdienstige
lekeninstellingen zijn door de Staat overgenomen. Geunieerde kerken in Polen en
Roemenië zijn geliquideerd. De Orthodoxe kerken zijn alle onderworpen aan de
Patriarch van Moskou, een gehoorzaam werktuig van de Sovjet-politiek. De
protestantse kerken zijn afhankelijk van de regimes.
***
Lenin had beweerd: ‘Wij moeten de godsdienst bestrijden. Dit is het A B C van ieder
materialisme en derhalve van het Marxisme’. Stalin voegde er aan toe: ‘De partij
kan niet neutraal zijn in haar houding tegenover de godsdienst en zij moet
anti-godsdienstige propaganda voeren tegen ieder en alle godsdienstige
vooroordelen....’.
Laten wij 30 jaar overslaan en de zeer gemoderniseerde politiek der erfgenamen
van dezelfde oude strijdmethodes beschouwen. De resolutie van het Centraal Comité
van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie van 10 november 1954, door
Kroestsjof zelf ondertekend, reviseert de plannen voor de atheïstische propaganda
na een zorgvuldige ontleding van vroeger begane fouten. Deze zegt: ‘Het herstellen
van de fouten, die in de anti-godsdienstige propaganda gemaakt zijn, mag onder
geen omstandigheid leiden tot de verzwakking van de wetenschappelijk atheïstische
propaganda, welke een onafscheidelijk deel blijft van de communistische opvoeding
der arbeidersmassa en wier doel het is onder deze massa de materialistische
wetenschap te verspreiden
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en hen te bevrijden van de invloed van ieder godsdienstig vooroordeel. De
communistische partij welke alleen gebaseerd is op het enig juiste wetenschappelijk
systeem, Marxisme - Leninisme, en volgens haar theoretische basis, dialectisch
materialisme, kan niet onverschillig of onzijdig staan in haar houding tegenover de
godsdienst....’.
In 1955 werd een nieuwe ‘Commissie voor de Wetenschappelijke Atheïstische
Propaganda’ opgericht door de Sovjet-Academie van Wetenschappen. Haar taak
bestaat in het coördineren van de werkzaamheden van alle wetenschappelijke en
opvoedkundige instellingen op het gebied van atheïstische propaganda.
Wij zien hier het resultaat van vroegere aanpassingen: het XIIIe Partijcongres in
1924 besloot: ‘.... verdere pogingen te staken om de godsdienst louter en alleen uit
te roeien door middel van administratieve maatregelen....’. De Sovjet-grondwet van
1936 gaf het sein tot de ‘dubbele denkwijze’; art. 124 waarborgt vrijheid van eredienst
maar niet van godsdienstige propaganda, terwijl zij vrijheid van anti-godsdienstige
propaganda garandeert; en art. 122 van de Russische Strafwet straft eenieder die
de godsdienst in de scholen tracht te onderwijzen, met dwangarbeid.
De algehele onderwerping van de Orthodoxe Kerk, geplaatst onder de ‘Staatsraad
voor Kerkelijke Zaken’, in 1938 door de Raad van Ministers opgericht, is een nuttige
ervaring geweest voor de uitwerking van de huidige politiek, wier oogmerk het is
‘socialistisch (lees communistisch) in wezen en sectarisch in vorm te zijn’. Patriarch
Alexy voldeed aan de verwachtingen toen hij in een interview in de ‘Izvestia’, na het
Pauselijk decreet over de excommunicatie, in 1949 verklaarde: ‘....de excommunicatie
van communisten is in wezenlijke tegenspraak met de leerstellingen van de orthodoxe
christelijke leer....’.
De Geunieerden en de kerken in de Baltische staten waren de eerste slachtoffers,
daar zij zich in de Sovjet-Unie bevonden. Toen kwam Hongarije, dat als ex-vijandelijk
land minder snel de sympathie zou wekken. Vervolgens Tsjechoslowakije, waar het
katholicisme minder machtig was. Tenslotte Polen, het grootste en meest katholieke
slachtoffer.
In Polen moesten de communisten de tegenstand breken van een homogene
katholieke natie, waar de godsdienst sterk verbonden was met de nationale traditie
en met de nationale onafhankelijkheid. De eerste onschuldige pogingen om een
ketterse ‘Nationale Katholieke Kerk’ te stichten, door middel van een handvol
afgevallen priesters, mislukte jammerlijk. Oude en kleine sekten, veelal in discrediet
geraakt, konden ook geen hechte basis hiervoor vormen; desalniettemin blijven

Streven. Jaargang 10

16
zij in de gunst van het regime. Het concordaat werd onmiddellijk op 2 september
1945 opgezegd, doch dit werd als een zuiver politieke stap voorgesteld. Katholieke
activiteiten ontwikkelden zich en tot aan 1948 namen waardigheidsbekleders van
de Staat deel aan processies, zelfs toen aanvallen op de geestelijkheid in de
communistische pers werden voortgezet, de moeilijkheden omtrent het
godsdienstonderwijs op de scholen begonnen en de jeugd in openlijke
anti-godsdienstige organisaties werd gedwongen. Gedurende het eerste stadium
dat in 1948 eindigde met plotselinge massa-arrestaties en processen tegen de
geestelijkheid, beschuldigd van politieke, financiële en sexuele misdaden. werd de
afmattende tactiek vervolmaakt, om later als achtergrond te dienen van een nog
grotere actie.
De godsdienst als zodanig wordt niet officieel aangevallen, noch de geestelijkheid
in haar hoedanigheid van bedienaren van de godsdienst. Hun gedragslijn wordt
politiek bepaald in de strijd tegen het Vaticaan als een tijdelijke macht, aan het
Amerikaans imperialisme onderworpen en schuldig aan het heulen met Duitsland
met betrekking tot het zo gewichtige vraagstuk der westerse gebieden.
Sedert 1945 had men niet mogen twijfelen aan de bedoelingen van de
Sovjet-bevrijders en hun lakeien ten opzichte van de godsdienst. Hoe ernstig zij het
katholicisme en de Kerk opvatten kan uit communistische documenten beoordeeld
worden. De grijze eminentie van het regime, Jacob Berman, zeide het volgende in
zijn rapport over Polen aan de Sovjet-Russische Communistische Partij op 9
september 1946: ‘...De belangrijkste factor, niet alleen moreel, maar ook politiek, is
het katholicisme. Ware er niet zijn invloed op de volksmassa, dan zou de
materialistische leer gemakkelijker en sneller de overhand hebben gehad.... Ten
einde de invloed van de Kerk te verzwakken, moeten wij alle vrijdenkers
ondersteunen en eveneens uiterlijk christelijke sekten oprichten....’.
Dezelfde Berman verklaarde aan de Poolse Communistische Partij in februari
1947: ‘....De strijd met de Kerk is uiterst moeilijk voor ons en weinig spectaculair.
Indien we nu besluiten de Kerk openlijk te bestrijden, dan moeten wij toegeven, dat
ingeval van een overwinning, wij een Pyrrhus-overwinning behaald zouden hebben.
De strijd met de Kerk zal een strijd om de ziel der natie zijn. Indien wij ons land
willen verenigen, dan moeten wij die strijd leveren en hij moet gewonnen worden.
Zo niet, dan komen wij nergens terecht....’, Het Centraal Comité van de Poolse
Arbeiderspartij (comm.) verklaarde in zijn rapport in mei 1947: ‘De Partij kan de Kerk
niet ineens omverwerpen. De Partij zal systematisch de wortels van de invloed der
Kerk besnoeien, totdat
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de boom zal sterven en pas dan zal het mogelijk zijn deze uit te rukken’.
Het tweede stadium bestaat uit een aanval door het regime op de structuur van
de Kerk in Polen, zowel op de Kerk als zodanig in het vaderland, als op de Poolse
Kerk als organisch deel van de Universele Kerk. De strijd begon in 1949, bereikte
zijn hoogtepunt met het decreet van 5 augustus en zette zich met ontwijkende
stappen en schijnbare tegenstrijdigheden voort tot het decreet van 10 februari 1953
de werkzaamheid van de Kerk onder staatstoezicht bracht. Beide decreten schonden
de nieuwe grondwet welke in 1952 van kracht was geworden en die toen de
katholieken ietwat had gerustgesteld.
Twee regeringsverklaringen, gericht tot het Pools Episcopaat in maart en juli 1949
geven een duidelijk beeld van de gevolgde taktiek. De eerste bepaalt dat ‘de
Regering een toename heeft waargenomen van een vijandige houding tegenover
de volksregering komende van de kant van een deel der geestelijkheid. De hiërarchie
tracht onrust te stoken en nodeloze angst met betrekking tot een beweerd gevaar
voor de godsdienst’.
De verklaring van 26 juli 1949 beschrijft het pauselijk decreet betreffende de
excommunicatie als ‘een daad van agressie en aanhitsing tot oorlog, op last van
de westerse imperialistische kringen uitgevaardigd....’. Eveneens vermeldt zij kortaf
de volgende onheilspellende werkelijkheid: ‘.... De Verenigde Poolse Arbeiders Partij
(comm.) is de leidende macht in de staat en alwie het onderneemt tegen de leden
van deze partij te handelen, maakt zich schuldig aan oproer tegen de staat....’.
Het decreet van 5 augustus 1949 met de ironische titel: ‘Betreffende de
bescherming van godsdienst- en gewetensvrijheid’, is eenzelfde slag in het gelaat
van de Kerk, als Rokossowsky's benoeming tot opperbevelhebber. Door bedreigingen
met ernstige straffen (priesters kunnen gestraft worden voor het weigeren van de
Sacramenten aan communisten) wordt aan communisten en landverraders
bescherming aangeboden tegen de gevolgen van de excommunicatie. Met het
straffen van al hetgeen aangeduid zou kunnen worden als ‘het scheppen van publieke
wanorde’ kan elke handeling van de geestelijkheid - de rechtmatige uitvoering van
hun gewijde diensten - uitlopen op een veroordeling tot zelfs 5 jaar dwangarbeid.
De autoriteiten hebben de vrije hand in het in hechtenis nemen en gevangen houden.
In 1950 ondernam de Kerk een dramatische poging om met het regime tot een
vergelijk te komen, met ‘het z.g. verdrag’ van 14 augustus. Dit document werd in
den beginne als een vervalsing beschouwd en door vele katholieken in Polen
gehekeld. Door de H. Stoel werd het met
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bezorgdheid gade geslagen. Het Episcopaat ging zeer ver in de erkenning van de
huidige politiek en als tegenprestatie bevatte het document de plechtige belofte van
de regering om de godsdienstige opvoeding, de pers en de publicaties, de
rechtspositie der kloostergemeenschappen en de godsdienstige werkzaamheden
in het leger, de gevangenissen en de hospitalen te eerbiedigen. Spoedig bleek dit
een nutteloze maatregel te zijn geweest.
De korte rustperiode na het verdrag werd door de communisten gebruikt om hun
afleidingsmanoeuvres te versterken. Enige priesters, die de Russische
gevangenissen en de Duitse concentratiekampen hadden overleefd, groepeerden
zich in een z.g. ‘Comité van Priesters bij de Vereniging van Strijders voor Vrede en
Democratie’. Zij werden door de communisten ‘Patriottische Priesters’ genoemd,
om hen te onderscheiden van de beweerde onvaderlandslievende hiërarchie, en
om hen te scheiden van het Vaticaan, dat vijandig aan het Poolse belang heette te
zijn. De twee punten in hun programma waren: vrede en het algemeen besproken
vraagstuk der westerse gebieden. Hun bescheiden aantal (zij waren 200 in getal
van de bijna 10.000 tellende wereldgeestelijkheid, terwijl het aantal gevangen
priesters zeker 4 tot 5 maal zo groot is) diende om candidaten te vinden voor de
verkiezing van Vicarissen bij de geïntimideerde kapittels. De ‘Patriottische Priesters’
vertoonden zich op zoveel mogelijk openbare gelegenheden, waardoor zij het volk
én de buitenlandse waarnemers een verkeerde indruk gaven van hun aantal.
De algemene aanval van het regime werd weder officieel ingezet met het decreet
van 9 februari 1953 betreffende de kerkelijke benoemingen. Toch was vóór die
datum, reeds in 1949, de belangrijke liefdadigheidsorganisatie ‘Caritas’ door de
staat overgenomen, haar geestelijke leider, bisschop Kaczmarek, in hechtenis
genomen en kerkelijk eigendom verbeurd verklaard; in 1951 waren de Apostolische
Administratoren in de westerse gebieden verwijderd en was het verkiezen van
Vicarissen aan de kapittels opgelegd; in 1952 waren de kleinseminaries op ruwe
wijze gesloten en de katholieke scholen overgedragen aan een onder toezicht van
de staat staande ‘Vereniging voor Kindervrienden’. 1953 begon met een proces van
priesters in Krakau, eindigend met gevangenis- en doodstraffen. Het decreet werd
gevolgd door de opheffing van het laatste onafhankelijke, alhoewel zwaar
gecensureerde katholieke tijdschrift, het weekblad ‘Tygodnik Powszechny’, hetwelk
toen aan de ‘progressieve katholieken’ werd overgedragen.
Deze gebeurtenissen waren de oorzaak van het gedenkwaardig herderlijk schrijven
door de hiërarchie op 8 mei 1953 vanaf het graf van de
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H. Stanislaus in de kathedraal van Krakau tot de gelovigen gericht. Hier volgen de
onbevreesde woorden van de Poolse bisschoppen in antwoord op deze besliste
aanval van de communistische staat: ‘Het decreet van 9 februari 1953 betreffende
het benoemen tot kerkelijke ambten was een directe aanval tegen de vrijheid der
Kerk. Het was het doel van de autoriteiten een wettelijke basis te scheppen voor
een systematisch binnendringen van de staat binnen in het bestuur der Kerk.
Het is wel duidelijk, - zo verklaren de bisschoppen - dat het decreet dat de structuur
van de Kerk zo bitter krenkt, niet alleen in strijd is met het kanonieke recht, met de
rechten van de Ordinarii en de opperheerschappij van de Paus, maar ook met de
overeenkomst, gesloten tussen de Kerk en de Poolse staat. Het is in tegenspraak
met het decreet betreffende gewetens- en godsdienstvrijheid, en bovenal, het is in
strijd met de pas aangenomen grondwet.... Caesar slaat de hand aan goddelijke
zaken; neen, wat erger is, hij matigt zich zelfs het recht aan, er voortdurend en
stelselmatig op eigen gezag de hand aan te slaan’.
Dit decreet werd gevolgd door Bevel no. 61.
Een aparte paragraaf van Bevel no. 61 eist dat de gehele geestelijkheid de eed
van trouw aan de republiek aflegt. De bepalingen van dit decreet en van het Bevel
geven de staat de bevoegdheid zijn veto uit te spreken over alle kerkelijke
benoemingen, zijn candidaten streng te handhaven en naar willekeur priesters te
verwijderen. Het is het wettelijk instrument van een schismatieke nationale kerk.
Na alle gevallen van onderdrukking besproken te hebben, eindigt de nota der
bisschoppen met deze woorden: ‘Het is niet de Kerk die de vrede, de eendracht en
de eensgezindheid onder alle Polen onmogelijk maakt, doch de onverzoenlijke
vijandschap van het marxistische kamp jegens de godsdienst in het algemeen en
het katholicisme in het bijzonder....’.
De verklaring van alle bisschoppen van Polen, toegevoegd aan deze nota, is
inderdaad een verklaring tot bereidheid tot het martelaarschap, indien noodzakelijk:
‘Insgelijks, indien wij komen te staan tegenover de keuze hetzij de kerkelijke
rechtspraak te onderwerpen aan de staat, deze daaraan ondergeschikt makend, of
een persoonlijk offer te brengen, dan zullen wij niet aarzelen: wij zullen de stem van
onze apostolische roeping en ons priesterlijk geweten volgen met gemoedsrust en
met de wetenschap dat wij niet de minste aanleiding tot vervolging hebben gegeven,
en dat het lijden ons lot is geworden voor de zaak van Christus en Zijn Kerk. Het is
ons niet geoorloofd de zaken die aan God toebehoren op het altaar van Caesar te
plaatsen. Non possumus!’
In september 1953 had de opvoering plaats van het eerste bisschops-
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proces, van bisschop Kaczmarek, naar Mindszenthy's voorbeeld. De bisschop
beleed zijn schuld; het officiële jargon door een bekend stylist in zijn
zelfbekentenissen gebruikt, strekt tot de eer van zijn leermeesters! De in
hechtenisneming van Kardinaal-Primaat Wyszynski geschiedde op 26 september
1953. Zij moesten ‘administratieve maatregelen’ nemen tegenover de onbuigzame,
rustige prelaat, die bij zijn inwijding in 1949 tot zijn kudde zeide: ‘.... Ik ben geen
politicus, noch diplomaat. .... Ik ben uw geestelijke vader, uw herder, de bisschop
aller zielen. .... Mijn zending is priesterlijk, herderlijk, apostolisch....’.
***
In het derde stadium ligt de nadruk op infiltratie, terwijl de propagandistische
strijdvoering en de geleidelijke beperking van de vrijheid van de geestelijkheid
voortgaat. De huidige communistische poging om zich meester te maken van de
Katholieke Kerk van binnen uit, verbergt zich achter de schijn van uiterlijke
godsdienstvrijheid. Doch het Bureau voor Kerkelijke Zaken, voorzien van katholieke
medewerkers, handelend in nauwe verbinding met Moskou, is bestemd tot een
leken-Generaal-Kapittel ter contrôle van het gehele godsdienstige leven in Polen.
In het kader van de nieuwe politiek zullen misschien geen priesters of bisschoppen
meer gevangen genomen worden. Doch zij zullen besnoeid worden: de bisschoppen
in hun contacten met de geestelijkheid; ‘onpatriottische’ priesters in hun contacten
met de gelovigen. Vicarissen-Generaal of Kapittel-Vicarissen, gekozen door groepen
geïntimideerde priesters, zullen de plaatsen van de bisschoppen innemen, die hetzij
verwijderd zijn of opgesloten in hun verblijven. Voor een buitenlandse bezoeker
vindt het kerkelijk leven van de Katholieke Kerk normaal doorgang; in de werkelijkheid
evenwel wordt het met infiltratie bedreigd. Hetzelfde systeem werd in Hongarije en
Tsjechoslovakije gebezigd. Verleden jaar (in 1955) publiceerde de ‘Hiërarchie’ op
bevel van Moskou een manifest betreffende de internationale politiek. Alle
handtekeningen waren afkomstig van de Vicarissen-Generaal en de
Kapittel-Vicarissen. Geen enkele werkelijke bisschop of Apostolisch Administrator
had dit manifest ondertekend.
Het lag voor de hand dat de volgende stap zou bestaan in het aantasten van de
katholieke opvoeding en de opleiding van toekomstige priesters en leken.
Dienovereenkomstig werden alle theologische faculteiten, met uitzondering van die
van de (katholieke) Universiteit van Lublin, in 1954 opgeheven en een onder
staatscontrôle gestelde ‘Hogeschool voor Katholieke Theologie’ werd in Bielany,
nabij Warschau, opgericht. De nieuwe hogeschool is naar het voorbeeld van de
ortho-
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doxe academies in Sovjet-Rusland gevormd. Zij zal seminaristen en leken opleiden
(in het eerste jaar waren er 100 leken en 300 priesterstudenten). Subsidiaire
cursussen worden in Warschau en in de provincies gegeven. Een oogst van
nieuwbakken theologen zal vermoedelijk de rangen zowel der ‘patriottische priesters’
als die der ‘progressieve katholieken’ versterken, daar er grote behoefte bestaat
aan recruten voor deze nieuwe opdrachten.
De groep katholieke leken die met het regime samenwerken en bestemd zijn een
belangrijke rol te spelen in de politiek van infiltratie, zijn de z.g. ‘progressieve
katholieken’. Deze beweging is in het leven geroepen door Piasecki, een jeugdig
leider van een ultra-nationalistische, progressieve, semi-fascistische groep, die de
communisten bestreed gedurende de Duitse bezetting, met stilzwijgende steun van
de Duitse autoriteiten. Door de Sovjets gevangen genomen, kwam Piasecki op een
of andere wijze tot een vergelijk met zijn cipiers. Hij en zijn volgelingen verkregen
de toestemming twee katholieke nieuwsbladen te beginnen: ‘Slowo Powszechne’
en ‘Dzis i Jutro’. Bovendien werd hem de leiding en een aanzienlijk aandeel in de
winst van diverse handelsondernemingen toevertrouwd; zij hadden eveneens de
toestemming een uitgeversmaatschappij ‘Pax’ op te richten, welke heden ten dage
de enige producent van katholieke publicaties is.
Op deze basis groeide hun ‘Comité van Katholieke Intellectuelen en Artisten’
welke zich in october 1950 aansloot bij het Pools Comité der Verdedigers van de
Vrede. In hun memorandum van mei 1953 hadden de bisschoppen het volgende
te zeggen over deze beweging: ‘Niettegenstaande het feit dat deze groep steeds
en op in het oog vallende wijze naar voren treedt onder het bannier van het
katholicisme, moet er toch de aandacht op gevestigd worden dat zij steeds partij
kiest voor de regering in de geschillen en besprekingen tussen de regering en de
Katholieke Kerk. De groep prijst en ondersteunt alle stappen van de regering tegen
de Kerk’.
In 1954 sloten de ‘progressieve katholieken’ en de ‘patriottische priesters’ zich
aaneen in een ‘Nationaal Comité van Geestelijke en Leken-Activisten van het
Nationale Front’. Het comité is wijd vertakt in de provincies. De leiders van de
beweging onderhouden nauwe betrekkingen met de Veiligheidspolitie. Het
‘ideologisch rapport’ van de beweging d.d. 12 juli 1955, verklaart: ‘Onze beweging
zal representatief moeten zijn voor de gehele Poolse katholieke gemeenschap ten
einde het volk te beïnvloeden en te overtuigen van de noodzaak en de verplichting
samen te werken aan de opbouw van een nieuw socialistisch systeem. Terzelfder
tijd moet onze beweging een voorbeeld geven
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voor de katholieken in het buitenland van de mogelijkheden tot samenwerking tussen
gelovigen en niet-gelovigen, met het oog op de stichting van een beschaving, waarin
de rechten van de Kerk in stand gehouden zullen worden....’.
Piasecki's boek Essentiële Problemen werd in juni 1955 door Rome veroordeeld.
Hun maandblad ‘Dzis i Jutro’ werd op de Index geplaatst tesamen met identieke
publicaties der Hongaarse en Tsjechische ‘progressieve katholieken’. Het is
onmogelijk het katholicisme met het communisme te verzoenen. De kleine groep
misleide progressieve katholieken beweert de natie te vertegenwoordigen. Zij zijn
op een dwaalspoor geleid tengevolge van hun activisme, en hun snoeverij die poogt
‘de tekortkomingen van het katholicisme aan te vullen’, daar deze. zoals zij zeggen,
‘verzuimd heeft met God samen te werken in het werk der schepping, d.i. de
vervolmaking van de wereld, aangezien het te uitsluitend vervuld was van het
Verlossingswerk’.
Een nieuwe stroming in de communistische politieke en godsdienstige strijdvoering
kan buiten het ‘IJzeren Gordijn’ opgemerkt worden. In de laatste tijd waren de
communisten van mening dat het verlangen der westerse volkeren naar een einde
van de internationale spanning een gunstige gelegenheid zou bieden voor een
poging tot liquidatie, of tenminste tot verzwakking van de ballingen der veroverde
gebieden van Rusland zelf.
In 1955 werd met de operatie ‘terugkeer naar het vaderland’ begonnen. De grootste
na-oorlogse emigratie, n.l. die der Polen, is het voornaamste doelwit. Van ‘lakeien
van het westers imperialisme’ zijn wij van vandaag op morgen verloren zonen
geworden, die het kalf van generaal pardon plus vele aanlokkelijke materiële
voordelen verdienen. Wij worden overstroomd met oproepen, publicaties, brieven
van onze familieleden, klaarblijkelijk geïnspireerd door officiële instructies. Een
speciaal radiostation in Warschau verzorgt uitzendingen voor de ballingen. Ons
wordt verteld dat er geen hoop op verandering is; dat het Westen ons wederom
heeft verraden; dat onze leiders in ballingschap slechts agenten zijn, wier taak
bestaat in het verkrijgen van betere voorwaarden voor het Westen en dat het onze
heilige plicht is terug te keren naar onze families en het land te helpen opbouwen.
De resultaten zijn tot nu toe niet spectaculair geweest (enige honderden uit een
getal van een half miljoen). Desalniettemin hebben de communisten een dubbel
doel voor ogen: zij willen verwarring stichten, onderling wantrouwen zaaien onder
de ballingen en degenen die hun gastvrijheid verleend hebben, en daardoor de
politieke betekenis van de emigratie verminderen; in de tweede plaats streven zij
naar de ontbin-
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ding der gemeenschappen van ballingen en hopen agenten voor hun vijfde colonne
te werven.
Dit is in feite een duel tussen het Oosten en het Westen voor de politieke
overtuiging van de individuele balling. Doch zelfs meer dan dat. Deze
propagandistische campagne wordt een duel voor de godsdienstige overtuiging.
Een aanzienlijk deel in deze afleidingsmethode buiten het ijzeren gordijn is
toevertrouwd aan de progressieve katholieken. Het gelijkt op een poging om een
godsdienstige vijfde colonne op te bouwen.
De vrije Polen moeten heel in het bijzonder het hoofd bieden aan dit nieuwe
gevaar. Wij zullen de communistische listen en lagen moeten bestrijden. Zij steunen
immers op onbegrensde middelen en worden bijgestaan door communistische en
crypto-communistische organisaties in de westerse landen. Wij moeten onszelf
verdedigen; wij moeten spreken in naam van de geknevelde natie en de Zwijgende
Kerk in Polen. Wij moeten op ons front deze strijd voeren, die een
gemeenschappelijke strijd is van alle katholieken en inderdaad van alle vrije mensen
van goeden wille. Wij moeten een belangrijka verklaring uit de Osservatore Romano
van januari van dit jaar (1956) indachtig zijn: ‘Van de houding der Poolse katholieken
hangt het lot af van het katholicisme in alle onderdrukte landen....’. Als deel van
onze natie, in ballingschap, eisen wij het voorrecht op onze broeders bij te staan
en wij zijn ervan overtuigd dat de gehele supranationale katholieke
broedergemeenschap in gedachten bij ons zal zijn.
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Pers en Kapitaal
Mark Grammens
DE persvrijheid, die weliswaar door de meeste constituties beschermd wordt, is in
feite een mythe. Bedoeld als het recht voor ieder burger om zijn ideeën neer te
schrijven en te propageren, bestaat zij enkel voor wie over reusachtige kapitalen
beschikt; bedoeld als het recht voor ieder burger om de opinies te lezen die hij deelt,
bestaat zij alleen voor wie tevreden is met wat de officiële en commerciële machten
hem graag voorhouden. Want de kloof tussen het bezit en het effectieve genot van
de persvrijheid wordt steeds breder.
Aanvankelijk bestond alleen de politieke pers. Elke krant, hoe beperkt ook in
omvang en oplage, was de weergave van de opinie van één of meer personen
waarmee men in elk geval rekening moest houden. Maar sinds de uitvinding van
de rotatiepersen in de 19e eeuw de goedkope edities mogelijk maakte, werd het
bedrukt papier een koopwaar zoals een andere. De krant werd een industrie en de
informaties werden grondstoffen die gekocht, bewerkt, verkocht, desnoods
gestockeerd werden. Een krant bestond niet meer voor de geïnteresseerden, maar
voor de kopers, zodat de directeur van een Parijse krant kon zeggen: ‘Je ne me
suis jamais vendu qu'à mes lecteurs’. Demagogischer kan het moeilijk. Meteen
verloor de pers haar politieke betekenis: een zin tussen haakjes in een Parijse krant
van 1840 kon de regering aan het wankelen brengen, een titel over een hele pagina
laat een huidige regering koud.
De kranten met grote oplage werden bloeiende commerciële zaken, waarnaar
het geld van alle kanten toestroomde. Door de grote kapitalen die zij regelmatig
investeerden en door de even grote kapitalen die zij aanwendden om de lezers op
de hoogte te houden van wat iemand met de gemiddelde intelligentie van een
15-jarige vakschooljongen kan interesseren, verplichtten zij de anderen te volgen
of ten onder te gaan. Pourrir ou mourir was het dilemma waarvoor de pers door de
ijzeren wet der concurrentie werd gesteld. En steeds gaat de evolutie verder in
dezelfde richting: de gezamenlijke oplage der kranten stijgt in dezelfde mate als het
aantal kranten daalt.
Het gevolg van deze toestand is niet alleen een duidelijk waar te nemen malaise
in journalistieke en politiek-verantwoordelijke kringen, maar ook een steeds groeiende
macht van de enkelen die het volhouden en die pas voldaan zullen zijn als zij zullen
kunnen schrijven: één volk, één staat, één krant.
Vooral in Frankrijk merkt men hoe ongezond deze toestand is. Het succes van
het boek van Jacques Kayser, journalist en Frans afgevaar-
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digde bij de U.N.O.-commissie voor informatie, Mort d'Une Liberté, is daarvan een
1)
tekenend bewijs . Weldoend was ook de rede gehouden op 4 mei jl. door Hubert
Beuve-Méry, directeur van Le Monde het meest gezaghebbende orgaan van het
2)
vastelann . Deze twee deskundigen onderzoeken de toestand en vestigen de
aandacht op problemen die men niet zonder meer kan voorbijgaan.
Allereerst constateert Beuve-Méry dat op de dertien thans te Parijs gepubliceerde
kranten meer dan de helft lijden onder een bestendig deficit. Een zelfde toestand
treft men, mutatis mutandis, ook in de andere landen van Europa. Hoe komt het
dan dat deze kranten tot nog toe niet failliet verklaard zijn? Beuve-Méry acht het
niet uitgesloten dat een of andere miljardair een krant onderhoudt als een
renpaardenstal, al blijft deze veronderstelling toch weinig waarschijnlijk. Meestal zal
het geld dat men aan kranten spendeert renderen op een ander plan als het politieke
of het politiek-economische. Op het politieke plan, vinden we slechts twee partijen,
de communistische en één socialistische die een officieel dagblad te Parijs hebben.
Op het politiek-economische plan komen vele factoren in aanmerking.
De eerste macht is de publiciteit, of zij haar naam al dan niet noemt. De meeste
3)
Franse kranten putten 60% van hun inkomsten uit als zodanig ingelaste publiciteit .
Nu is het duidelijk dat wie 60% van de inkomsten van een zaak controleert haar
naar willekeur laat leven of sterven. En de adverterende firma's laten niet na van
hun machtspositie gebruik te maken. Zij hebben over het algemeen geen duidelijke
politieke voorkeur maar staan sterk op het principe van de economische vrijheid en
het privaatbezit. Een krant die uitdrukkelijk tegen het privaat bezit zou schrijven
verliest haar voornaamste bron van inkomen. In dié zin had de Russische
afgevaardigde gelijk toen hij op de Internationale Conferentie voor Persvrijheid
(Genève, 1948) verklaarde: ‘Er is geen vrijheid in de landen waar de pers alleen
bestaat om de belangen van trusts te dienen’.
Onlangs nog heeft J.J. Servan-Schreiber de publicatie van L'Express als dagblad
moeten staken omdat, naar hij zei, de publiciteit eiste dat hij sommige principes zou
opgeven. Geen enkel adverteerder heeft hem tegengesproken. In Amerika komt
het herhaaldelijk voor dat een dagblad plotseling een vroegere stelling verlaat omdat
belangrijke publici-

1)
2)
3)

Jacques Kayser, Mort d'une Liberté, Parijs, Pion, 1955, 338 pp., Fr. Fr. 840.
Hubert Beuve-Méry, Du ‘Temps’ au ‘Monde’ ou la Presse et l'Argent, Parijs, Conférences des
Ambassadeurs, 1956, 30 pp., Fr. Fr. 80.
Le Monde daarentegen put slechts 43% van zijn inkomsten uit deze bron. Dit dagblad verzekert
zijn budgetair evenwicht dank zij de honoraria die buitenlandse publicaties betalen voor het
overnemen van artikels.
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teitsgroepen dit wensen. Het publiek is trouwens geen dupe van deze situatie. Een
enquête gehouden in de U.S.A. wees uit dat de grote meerderheid van de
krantenlezers er van overtuigd is dat de publiciteit de stellingname van de kranten
beïnvloedt.
Deze publiciteit is niet alleen noodzakelijk geworden voor de leefbaarheid van
een krant, ook de lezer heeft er behoefte aan. Zonder publiciteit in mijn krant weet
ik niet welke nieuwe wagen te kopen, zegt de Amerikaan, en daarin heeft hij geen
ongelijk. Het is in elk geval een veel betere formule dan publiciteit onder het mom
van een artikel, dikwijls getekend door de redactie of door een bekwaam medewerker.
Het succes van een bepaalde wagen in België mag voor een groot deel
toegeschreven worden aan de speciale zorg door de fabrikant besteed aan
supplementaire honoraria en andere geschenken voor de gespecialiseerde
journalisten.
Zolang deze publiciteit die haar naam niet noemt zich op het zakenplan houdt, is
zij wel een ergerlijk bedrog van de lezer, maar richt zij geen onherstelbaar politiek
kwaad aan. Anders is het gesteld met sommige praktijken waarover Kayser meer
4)
vertelt . In Roemenië, zo schrijft hij, ontvingen alle postkantoren gedurende jaren
Le Figaro. De Roemeense regering had namelijk een zeker aantal abonnementen
genomen in ruil voor politiek gunstige berichtgeving en commentaar. Le Figaro heeft
in dat geval slechts een systeem toegepast waarmee zij vanaf haar stichting
vertrouwd is: de oprichter van de krant, Hippolyte de Villemessant toonde eens een
exemplaar dat juist van de pers kwam: ‘Voilà le meilleur numéro que nous ayons
jamais eu: pas une ligne qui ne soit payée’.
De publiciteit maakt sommige organen niet alleen in hoogste graad corrupt, zij
brengt hen tevens in een kringloop waaruit moeilijk is los te geraken. ‘Hoe meer
lezers de krant bereikt, hoe meer de publiciteit opbrengt en hoe meer het dagblad,
ipso facto, afhankelijk wordt van wie haar hun zeep of schoonheidsmiddelen
5)
toevertrouwen’, zegt Professor Rivero .
Niet alleen om stand te houden tegen de concurrentie, niet alleen om winst te
maken, ook om de adverteerders hogere facturen te kunnen voorleggen zal de krant
alles doen wat mogelijk is om haar oplage te verhogen. En deze verhoogde oplage
kan niet van intellectuelen komen, die tóch een krant lezen en al lang hun keuze
deden, maar wel van de

4)
5)

Kayser, o.c.
Jean Rivero, Les Compétitions des groupes et de l'état pour la maîtrise des techniques de
diffusion, in Les Techniques de diffusion dans la Civilisation contemporaine, Compte rendu
in extenso de la 42eme Semaine Sociale de France, Ed. Chronique Sociale, Lyon, 1955.
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grote massa die ofwel geen krant neemt ofwel een concurrerende sensatie-publicatie
kocht. De journalist, de redacteur, de directeur, de rewriter, verlagen zich om de
koning-lezer te dienen. De directeur van het vooroorlogse succesvolle Petit Journal
formuleerde dit niet zonder cynisme: ‘Il faut avoir le courage d'être bête’. Het principe
‘alles voor de lezer’ leidt tot de grofste leugens, tot zinloze polemieken en tot de
exploitatie van de meest perverse nieuwsgierigheid.
Het komt er op aan dat de waar verkocht wordt, ook al is zij waardeloos. Daarom
zal men een speciale titel-techniek toepassen. De lezer ziet slechts de titel; hij koopt
de krant wanneer hij door de titel wordt aangelokt. Of deze titel al dan niet klopt met
de inhoud van het artikel is veel minder belangrijk.
Pater G. Naidenoff S.J., hoofdredacteur van twee uitstekende Franse religieuze
magazines, Missi en Rythmes du Monde, heeft een reeks van die slagzinnen
verzameld. Zo vond hij o.a. volgende ‘kop’: ‘Cécile Sorel se déshabille de son corps
devant un chanoine’, boven een artikel waarin medegedeeld wordt dat zij zekere
6)
reguliere geloften deed .
De perslui, die hun titels schikken naar de doorsnee-lezer, kiezen eveneens de
feiten die zij belangrijk achten. In 1949, na een week waarin Engeland verkiezingen
hield, de U.N.O. belangrijke beslissingen trof, de troepen van Mao Shangai innamen,
de Franse president een bezoek bracht aan Noord-Afrika, een partij en een vakbond
congresseerden, de grote literatuurprijzen werden uitgereikt en de blokkade van
Berlijn werd opgeheven, bracht Samedi-Soir, dat volgens zijn ondertitel ‘Le Grand
Hebdomadaire d'Information Mondiale’ moet zijn, geen enkele titel over al deze
feiten. Wel een kop van een hele pagina over ‘Un fraiçais hérite de 300 millions
parce qu'il a pris une Américaine pour un cendrier’. De internationale politiek was
vertegenwoordigd door prinses Margaret en door twee artikels onder de titel ‘Les
Russes s'installent dans les chambres d'enfants’ en ‘Les Russes abandonnent les
communistes allemands’ (waarop wij nog steeds wachten).
De uitgevers kennen de enquêtes die regelmatig onder alle lagen van de bevolking
worden gehouden uit het hoofd en schikken zich volledig naar de voorkeur van het
publiek, welke ook de werkelijke feiten mogen zijn. Zomin als voor de publiciteit is
het publiek hier dupe: een enquête gehouden door de redactie van La Nef liet
uitkomen dat 88% van de bevolking overtuigd is dat de kranten geen objectieve
7)
berichtgeving verzorgen . De overige 12% waren lezers van het communistische

6)
7)

Georges Naidenoff S.I., La grande imposture de la presse à succès; mécanismes
psychologiques et procédés commerciaux, in Chronique Sociale de France, september 1950.
La Nef, numéro spécial La Presse, IVeme Pouvoir, augustus 1950.
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orgaan en lezers van Le Monde; deze laatsten prezen algemeen hun krant om de
wijze waarop zij tracht de objectiviteit zo dicht mogelijk te benaderen. Wat meteen
bewijst dat een wérkelijk bekwame en van beroepsmoraal doordrongen
joumalistenploeg wél in staat is stand te houden. Een ander voorbeeld is Paris-Match
dat als magazine in elk geval op een merkwaardig peil staat en niettemin een
bloeiende zaak is. Dat beide zich grote offers hebben moeten getroosten om dit
resultaat te bereiken staat vast. Jammer genoeg, zijn zij gelukkige uitzonderingen.
In de wedloop naar de hoogste oplage worden alle middelen aangewend die
denkbaar zijn: een eerste krant richt een fancy-fair in, een andere een handelsbeurs,
een derde organiseert een wieler-criterium... Het schijnt nochtans dat de
West-Europese kranten beginnen in te zien dat zij niet langer op deze weg kunnen
voortgaan. Plaatselijk worden reeds akkoorden gesloten tussen kranten om geen
enkele activiteit te ontplooien buiten het journalisiteke kader. Overigens twijfelen de
beheerders zelf aan het rendement van deze investeringen.
Een ander meer journalistiek hulpmiddel wordt gevonden in de belangrijke
gebeurtenissen die de aandacht van de lezers gaande maken. Zo veroorzaakte de
oorlog in Korea een belangrijke stijging der oplagen.. Toen de oorlog zich niet
uitbreidde dachten de zakenlui er nochtans anders over en gedurende een heel
jaar bleven de publiciteitsinkomsten van de kranten over de hele wereld op een
abnormaal laag peil staan. Het enige middel waardoor de kranten zich nog recht
konden houden bestond erin de oorlogspsychose te bestendigen, opdat hun lezers
uit nieuwsgierigheid de krant zouden blijven kopen. Daarom steekt er enige waarheid
in de boutade van een Amerikaans journalist: ‘Zonder de kranten zou de oorlog in
Korea nooit langer dan een jaar geduurd hebben’.
Er is eens een statistiek opgesteld van de gebeurtenissen die belangrijke stijging
veroorzaakten in de oplage van een Parijse avondkrant. De hoogste oplage werd
bereikt toen Cerdan op 28 oktober 1949 bij een vliegtuigongeluk het leven verloor:
156.000 extra-exemplaren werden verkocht. Een match van Cerdan op 17 juli 1949
gaf 91.000 exemplaren boven het gewone peil. Al de andere gebeurtenissen, zoals
de val van het ministerie, hadden een maximum-stijging van 40.000 tot gevolg.
Gedurende het hele jaar 1949 bracht geen enkel feit van internationaal belang een
verhoogde oplage te weeg, op één verklaring van Stalin na (8.000). Het uitbreken
8)
van de oorlog in Korea op 25 juni 1950 zorgde voor nauwelijks 54.000 exemplaren .
Een belangrijke uitgavenpost van de grote kranten is het uitsturen

8)

Jacques Leauté, L'opinion publique d'après le tirage des journaux, in La Nef, id.

Streven. Jaargang 10

29
van eigen reporters. Aanvankelijk worden zij gestuurd naar politiek-belangrijke
plaatsen. Nu echter heeft de concurrentiestrijd de kranten vooral afgestemd op de
grote massa: voortaan worden deze reporters alleen nog gestuurd naar plaatsen
geteisterd door rampen of catastrofen of gezegend met het bezoek van een filmster
of sportheld. Andere informaties worden zelfs in de vooraanstaande wereldorganen
niet langer meer geleverd door eigen personeel. De agentschappen nemen deze
taak over met het onvermijdelijke gevolg dat hun alleenheerschappij alle
onafhankelijke informatie in het gedrang brengt. Nu reeds is de enige Amerikaanse
correspondent in vele hoofdsteden de vertegenwoordiger van een agentschap dat
aan alle kranten in de U.S.A. dezelfde tekst toestuurt over de politiek van het
betreffende land. Hoe gemakkelijk kan die éne man niet beïnvloed worden door een
bepaalde belangengroep?
Het uiteindelijk resultaat is een ware monopolie-vorming in de berichtgeving. In
Vlaanderen is het reeds zo ver. De beste kranten zijn op verschillende
agentschappen geabonneerd, maar geen enkele heeft een eigen correspondent in
het buitenland, die alleen voor zijn krant schrijft en daarvan zijn gewoon beroep
maakt. De eigen reportages uit het buitenland zijn meestal beperkt tot de indrukken
van een journalist op vakantie of de verhalen van een reporter die door de Sabena
is geïnviteerd om een nieuwe luchtlijn mee in te vliegen. Dat geen enkele krant een
correspondent heeft in Kongo is bijna onbegrijpelijk. Wie zich voor internationale
politiek interesseert kan vreemde kranten kopen, maar ook zij vervangen meer en
meer hun correspondenten door agentschapberichten.
Ook op het leven van de journalisten werken de agentschappen in. Het is finantieel
veel interessanter artikels te verkopen aan een agentschap dat ze in verschillende
kranten plaatst dan ze aan één krant te geven. Maar voor één krant weet de journalist
welke waarheden hij mag zeggen, terwijl het agentschap alleen bereid is artikels
door te geven die voldoende conformist zijn om overal gunstig aanvaard te worden.
Daar de hoge oplage uitsluit dat de krant zich tot een homogene cliëntèle zou
richten, wordt van haar de geringst mogelijke stellingname vereist. Men zal minder
trachten positief genoegen te doen aan een bepaalde groep dan wel niemand te
ontstemmen. De twee dagbladen met de grootste oplage in België vertolken praktisch
nooit een uitgesproken eigen opinie behalve over sportgebeurtenissen. Steeds in
België zijn de twee kranten met de grootste oplage van liberale strekking, wat
helemaal niet overeenstemt met het liberaal stemmenaantal bij de verkie-
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zingen. Maar deze kranten creëren wel een mentaliteit van lusteloosheid en politieke
onverschilligheid. Aldus wordt de revindicatiegeest verzwakt en de werfkracht van
het dynamisch socialisme geremd.
Een krant die tegen de sociale wetten is zal zich wel wachten erover te
polemiseren, maar zij zal zoveel mogelijk alle misbruiken in verband met de sociale
wetten in het licht stellen. Het gevolg daarvan in België is duidelijk: de publieke
opinie, en met name de arbeiders, oordelen thans algemeen dat de sociale wetten,
ofschoon noodzakelijk, toch nooit volkomen in orde zijn. De moderne pers uit geen
opinie, maar zij maakt de opinie onder het mom van objectiviteit. En de opinie die
zij wil maken is die van de geldmachten waaraan zij, door haar kapitaal en door
haar publiciteit verbonden is. Tot de opinievorming dragen alle factoren bij: de krant
kiest uit de informaties wat zij wel en wat zij niet publiceren zal, zij kiest de plaats
en de lengte van het bericht, de titel en ten slotte de tekst.
De onafhankelijke pers, d.i. een pers in handen van een journalisten-équipe zonder
enige verplichting tegenover derden, bestaat praktisch niet. En wie haar wil oprichten
wordt van het begin af door de concurrentie voor de keus gesteld: ‘pourrir ou mourir’.
In feite zien we hoe elke krant haar ‘objectiviteit’ opvat. Aldus heeft de
communistische pers bij de bespreking van de Koreaanse oorlog met reden de
nadruk gelegd op het feit dat het Zuiden een politiestaat is, en daaruit
(ongemotiveerd) afgeleid dat het Noorden het slachtoffer werd van een agressie.
De andere pers heeft met reden de Noordkoreanen vredeverstoorders genoemd
om op die manier (ongemotiveerd) het regime van Syngman Rhee goed te praten.
Als het geen privé-kapitalen zijn die hun belangen via de ‘objectieve’ pers willen
verdedigen, dan heeft de staat nog steeds alle middelen te zijner beschikking. Zowel
Kayser als Beuve-Méry menen dat de staat zijn interventie ook ten voordele van de
objectiviteit kan aanwenden, maar dat lijkt zeer betwistbaar. Het is toch nu reeds
een feit dat de ‘staat’ zoveel mogelijk tracht de objectieve berichtgeving te
dwarsbomen. De staat heeft in vele landen de distributie-organisaties van de pers
genationaliseerd om juist door de controle op de verdeling de hinderlijke publicaties
uit de weg te ruimen. Maar nog veel subtielere middelen wendt hij aan: de
Braziliaanse regering heeft een ontzettend hoog tarief vastgesteld voor internationale
telegrammen, met de enige bedoeling alle berichtgeving onmogelijk te maken. En
toch is Brazilië geen dictatuur. Welke krant kan een correspondent onderhouden in
Rio de Janeiro als een dringend perstelegram van 800 woorden naar Londen aan
‘verminderd’ tarief 26.000 Belg. Frs. kost? Een Franse wet ver-
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bood in 1939 alls publiciteit voor sterke dranken en farmaceutische produkten. Deze
hadden toen voor 65% deel in het publiciteitsbudget van een doorsnee-krant, die
zelf voor de helft van de publiciteit leefde. Het schijnt dat vanaf het ogenblik waarop
die wet in voege kwam alle kranten regeringsgezind werden of ten minste hun
vijandigheid lieten varen. Zij hadden begrepen dat de regering tot alles in staat was
om hen op de meest democratische manier de doodsteek te geven.
Zelfs internationaal is een krant van de goede wil van de grootmachten afhankelijk,
en met name van de landen die de grondstoffen leveren voor het nodige papier. De
verdeling van het papier over de wereld is een van de ergerlijkste feiten die op het
gebied van de informatie bestaan. Canada neemt 2/3 van de totale wereldproduktie
voor zijn rekening, en met de U.S.A. samen wordt dat 3/4. De U.S.A. alleen
verbruiken iets meer dan de helft van de totale papiervoorraad van de wereld (met
Canada 2/3). De U.S.S.R. daarentegen gebruikt nog niet de helft van Groot-Brittannië
10)
en slechts anderhalf keer zoveel als Zweden .
Aldus zien we hoe de grote politiek-economische machten heel de pers beheersen,
op enkele uitzonderingen na. Daarin konden zij slagen door de massale uitgroei
van het aantal lezers, die veeleer op sensatie en publiciteit gesteld zijn dan op
degelijk verantwoorde informatie. Doch op hun beurt zijn die grootmachten geketend
aan de wensen van de massa. Een feitje illustreert treffend dit uitgeleverd-zijn aan
de doorsnee-lezer. In 1932 publiceerde de Chicago Tribune een grote reportage
van Upton Close over China. Op een zekere dag onderbrak de hoofdredacteur de
serie bij gebrek aan plaats. Op het protest van de auteur antwoordde hij zeer
laconisch: ‘Als we een paar dagen niets van U publiceren dan krijgen we vier brieven.
Maar als we één dag het tekenverhaal “Kleine Annie” laten uitvallen, stromen er 's
anderendaags 40.000 binnen!’
Voor een dergelijk probleem kan men geen pasklare oplossingen aangeven. Men
kan slechts hopen dat een juister inzicht in de reële toestand bijdragen zal tot een
meer verantwoorde stellingname tegenover het probleem van de hedendaagse
9)
wereldpers.

10)
9)

Pierre Raymond, La papier de presse, in La Nef, id.
Jean-Pierre Dubois-Dumée, Les Techniques de diffusion et la communauté internationale,
in Les techniques de diffusion dans la civilisation contemporaine, id.
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Cézanne als mens en als genie
A. Deblaere S.J.
PARIJS, 1863. Een kleine storm verstoort de vrede van de kunstwereld. De
grootmeesters van het uur, benoemd tot juryleden van het jaarlijkse Salon, hebben
zoveel schilderijen geweigerd, dat de keizer aan de afgewezen kandidaten verlof
geeft om hun werk in aparte zalen te exposeren. Vele schilders trekken zich terug
uit vrees voor de definitieve ongenade van de ‘officiëlen’ in de ongelijke kunststrijd.
Toch blijven zeshonderd doeken over. Naar één er van komen de Parijzenaars
kijken om er zich terdege aan te ergeren. Het doek heet Le Bain - later werd het
omgedoopt tot Le Déjeuner sur l'Herbe - en is van de hand van een zekere Manet.
Het thema heet ergerniswekkend, al is daar de Giorgione van het Louvre. Maar de
uitvoering dan! Heeft deze Manet zijn tijdgenoten gewoon voor de gek willen houden?
Alles werd in volle kleuren geschilderd, zonder halve tonen, zonder overgangen
tussen de kleurmassa's! En zijn de schaduwen in de natuur niet altijd bruin, grijs,
zwart? Hoe durft die man afkomen met groene, blauwe en zelfs gele schaduwen!
Cézanne staat enthousiast vóór dit schilderij. Hij is 24 jaar. Vorig jaar eerst kreeg
hij de toestemming van zijn vader, de parvenu-bankier van Aix, om naar Parijs te
gaan schilderen. Heimelijk hoopt vader Cézanne op een mislukking voor zijn zoon:
in de bank was deze wel een nutteloze employé, maar met één of andere sinecure
als ambt zal hij de waardigheid van de familie toch minder in 't gedrang brengen
dan met zijn schildersgrillen. Het officiële kunstonderricht werd voor Cézanne junior
alvast een diepe ontgoocheling. De professoren van de Beaux-Arts zal hij heel zijn
leven vol afkeer de bozards blijven noemen. Hij gaat dan ook studeren en oefenen
op de Académie Suisse, waar veel jonge schilders vrij, ongedwongen en geestdriftig
experimenteren. De bedeesde man uit de provincie lijdt onder een
inferioriteitscomplex en zware ontmoedigingsbuien, omdat zijn dikke vingers het
penseel niet hanteren naar het ideaal, dat hij zich voorstelt. Zijn enige troost vindt
hij in het gezelschap van Zola, zijn boezemvriend en jeugdkameraad uit Aix, vóór
hem naar Parijs gekomen, en die na zwaar dagwerk obstinaat papier blijft
volkrabbelen omdat hij een groot schrijver wil worden.
1873. Tien jaar zijn verlopen sinds het schandaal van Le Déjeuner sur l'Herbe.
Frankrijk kreeg een commune en een republiek. Maar de
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jury van het Salon toont zich steeds even onbarmhartig voor de ‘jongeren’, waarvan
de meesten reeds de dertig en Pissaro de veertig bereikten. Dezen vormen dan
ook de Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs, om een
afzonderlijke expositie te kunnen inrichten. Manet doet niet mee: het publiek begint
hem te aanvaarden, en hij weet maar al te goed, dat het Salon de weg naar erkenning
en bestellingen betekent. De revolutionaire Berthe Morisot daarentegen, voor wie
het Salon dank zij hare sociale positie steeds openstaat, verkiest het gezelschap
van de uitgestotenen, die heten Monet, Sisley, Renoir, Degas, Guillaumin, Pissaro,
Cézanne.... Onder elkander hadden ze geaarzeld om Cézanne in hun midden op
te nemen. Dank zij het aandringen van Pissaro werd hij tenslotte aanvaard. Bij zijn
doeken waren enkele landschappen van Auvers en het beroemde Maison du Pendu.
De expositie, die eindelijk haar deuren opent in april 1874, kende een onverwacht
succes: le tout Paris kwam er samen om zich dood te ergeren of uitbundig met die
dwaasheden te lachen. En de pers oordeelt: ‘Monsieur Cézanne verschijnt hier als
een waanzinnige, die delirium tremens schildert’.
In Le Charivari publiceert Louis Leroy een lang artikel, waarin hij een denkbeeldige
Mr. Vincent vóór de tentoongestelde doeken van bewondering tot bewondering naar
volslagen krankzinnigheid voert. Een staaltje uit dit verzonnen gesprek:
- ‘Mr. Renoir is op de goeie weg, er is niets te veel in zijn Moissonneurs. Ik zou
zelfs zeggen, dat zijn figuren....
- .... nog te veel bewerkt zijn.
- Maar Mr. Vincent, kijk toch naar die drie vlekken kleur, die een moeten
voorstellen.
- Twee te veal: één volstond!’
Monet geeft de arme Mr. Vincent de genadeslag met zijn Impression-Soleil levant:
- ‘Impression: dat moest! Want ik was heus al helemaal onder de indruk. En welke
vrijheid in de uitvoering! Gekleurd papier in embryonale toestand is nog meer
afgewerkt dan deze marine’.
Leroy's artikel schonk de nieuwe schilders een naam: impressionisten. Cézanne
was toen 35 jaar.
***
De impressionisten hadden Cézanne's werk liefst uit hun expositie verwijderd. Op
een ogenblik dat zij zelf nog niet werden aanvaard, dat het weldenkend publiek hun
werk uitkreet voor de barbaarse ontbinding van alles wat kunst heet, had Cézanne
het impressionisme reeds achter
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zich gelaten en legde hij in zijn werk onbewust de grondslagen voor de kunst van
de XXe eeuw.
Hoe zou deze weinig sociabele en lichtgeraakte Provençaal anders dan eenzaam
kunnen staan in zijn tijd? Zijn onbegrijpelijke evolutie verwijdert hem meer en meer
van Zola, de gevestigde naturalist, weldra een rijk en beroemd bourgeois. Zola, met
alle genegenheid voor zijn jeugdvriend, houdt hem toch medelijdend voor een
mislukkeling, die niet naar zijn goede raad wil luisteren. Uit misverstand en onbegrip
groeit langzaam de verwijdering tussen beiden. Wenend zal Cézanne later Zola
gedenken, maar het failliet van de enige grote genegenheid uit zijn leven zal hem
voorgoed wantrouwig en mensenschuw maken. Cézanne leeft wel met zijn maîtresse
en zoon - uit schrik voor zijn vader zal het jaren duren vooraleer hij de vrouw huwt
- maar hij zal nooit veel genegenheid en nog minder begrip van hen krijgen, ook
niet wanneer zij in zijn laatste levensjaren moeten vaststellen, dat iedere studie of
schets van hem een aardige som kan opbrengen.
Er is nu eenmaal weinig gemeen tussen Cézanne als mens, die eeuwig de kleine
burger uit de provinciestad blijft, en Cézanne als schilder. Hij is één van die gevallen,
waarin het verborgen genie - de Daimoon, zouden Grieken en Duitsers zeggen de kunstenaar schijnt voort te stuwen tegen zijn bewuste wil in en zijn hand doet
uitvoeren wat hij zelf vooraf niet kon voorzien. Zo waren Rembrandt en El Greco.
Cézanne ging voort met scheppen, al stootte zijn creatie op nagenoeg volslagen
onbegrip.
Beeldende kunst, die deze naam verdient, weerspiegelt steeds de geestelijke
werkelijkheid van een periode. Ook wanneer deze periode erg luid haar voorkeur
voor een leugen verkondigt. Zo verging het de innerlijk voze burgerwereld van de
jaren 1880. Zij hield de mens gevangen binnen het enge kader van haar positivistisch
zelfbehagen. Maar alle consequentie, ook in het positivisme, overschrijdt tenslotte
de willekeurig getrokken grens. Want de consequentie in het positivisme heette
‘Naturalisme’ in de letterkunde en ‘Impressionisme’ in de schilderkunst. Door louter
objectieve beschrijving tot een agressieve kracht geworden, verkondigt het
naturalisme de vernietiging van de burgerlijke schijnwaarden. Weer eens werd een
‘masker van de wereld afgetrokken’, en de beledigde burger noemde het naturalisme
immoreel, omdat hij het geestelijk portret van de door hem geschapen realiteit liefst
ignoreerde. Maar het naturalisme ‘überstieg’ zichzelf in het impressionisme. De
schilder wil hier alle persoonlijke tussenkomst in onderwerp en compositie
uitschakelen: hij wil de toeschouwer exact meedelen, wat zijn
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blik op een stuk natuur hem biedt. En hij stelt vast, dat alle lijnen, figuren en gesloten
wezensvormen in de natuur, abstracties van de geest zijn. Ons oog ontvangt slechts
licht- en kleurtrillingen, louter veelvuldigheid; alleen onze geestelijke ervaring maakt
er eenheden, voorwerpen, afzonderlijke wezens van. De geest is een indringer waar
het om een schilderij gaat. En de impressionisten weren hem. Zij geven ons louter
kleurvlekken: niet het schilderij maar de toeschouwer zelf met zijn geest zal er
voorwerpen van maken. Wanneer de fysica de wetten ontdekt van ontbinding en
samenstelling van licht en kleur, worden de impressionisten tot pointillisten. Twee
verschillende kleurstippen zullen u een indruk van licht geven. Kunst is eindelijk
toegepaste natuurwetenschap, de droom van het positivisme!
Tegen wil en dank echter verkondigt beeldende kunst steeds geestelijke waarden,
want onvermijdelijk moet zij iets ‘maken’, iets voortbrengen, iets scheppen scheppen, doordat de kunstenaar gestalte geeft aan de materie, en aldus in de
gestalte een zin legt die mededeling is van zijn geest.
Terwijl de maatschappij nog geërgerd het impressionisme afwijst, al is het de
zuivere spiegel en de plastische uitdrukking van de grote wetten, waarbinnen zij
haar eigen bestaan heeft ingericht, heeft het impressionisme zichzelf reeds
overwonnen in de uiteindelijke ervaring, die op zijn ‘analyserende creaties’ volgt: in
álle geval is het de kunstenaar, die het kunstwerk bouwt, het zijn eenheid en
schoonheid geeft. En het ontdekt de niet minder elementaire grondwaarheid: een
schilderij is een vlak, waarop men schoonheid schept niet door er voorwerpen op
aan te brengen, maar wel kleuren.
Na het alleen-zaligmakend geloof aan de wereld der stoffelijke dingen volgt een
terugkeer naar het innerlijke, de herontdekking van de geestelijke waarden en de
uiteenzetting met het heersende doch vals bevonden credo. De massa begrijpt er
niets van: wanneer enkelen, scherpziende geesten of bijzonder gevoelige
kunstenaarstemperamenten, het decor van schijnwaarden, waarin het leven zich
heeft geïnstalleerd, beginnen neer te halen, worden zij er van beschuldigd, de cultuur
te ondermijnen. Enkele grote kunstenaars voelen reeds de geestelijke werkelijkheid
achter de uiterlijke schijn, lang vóórdat de mensen ook maar gaan twijfelen aan de
echtheid van het bedrieglijk decor. Onafhankelijk van elkander, bezitten deze geniale
scheppers de innerlijke kracht om trouw te zoeken naar de artistieke gestaltegeving
voor deze geestelijke werkelijkheid. Cézanne in Frankrijk, Ensor in Vlaanderen.
Even later: Van Gogh, Edvard Munch. Wie had toen willen aannemen, dat het beaat
optimisme en de zoete verfijningen van de fin de siècle de ver-
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schrikkingen van twee wereldoorlogen voorbereidden en als een kiemende vrucht
in zich droegen? Nu eerst zien wij het: met de feilloosheid van een seismograaf
waren de komende schokken uitgebeeld, vanaf Munch's Schreeuw, in een hele
reeks kunstwerken, die men expressionistisch heeft genoemd.
Al heeft de moderne kunst de ontreddering en vernieling van de heersende
schijnwaarden voorvoeld, toch behoort het evenzeer tot de eeuwige taak van de
kunst, de chaos te bedwingen, hem tot een nieuwe gestalte te ‘temmen’ en nieuwe
wetten op te leggen. Cézanne was de eerste grote gestalte-gever van de moderne
kunst. Hij was letterlijk bezeten door zijn verlangen om te ‘realiseren’, zoals hij het
scheppen van een dwingende kunstgestalte noemde. Hoewel hij aanvankelijk Pissaro
tot meester had genomen, kon hij niet stil blijven bij de passieve analyses van het
impressionisme.
Cézanne maakte, technisch, een hele evolutie door, maar er is één blijvend aspect,
dat in al zijn werken steeds aanwezig is, en dat ons treft van in zijn eerste doeken
tot in zijn laatste schetsen: een soort vastheid en soliditeit, die de wereld, door zijn
kunst opgeroepen, uit onze bedreigde contingentie en wisselvalligheid redt om ze
een nieuwe, sterkgesloten bouw te geven. Na een reis door Egypte kwam de
schildertheoreticus Emile Bernard op zijn terugweg langs Aix en bezocht er Cézanne.
Het trof hem, dat Cézanne's doeken op onverklaarbare wijze iets van de ‘eeuwigheid’
van de Egyptische kunst bezaten. Niet alleen weigert Cézanne het zoeken der
impressionisten naar vluchtige stemming en atmosfeer, maar hij ontdoet zijn taferelen
van al het bijkomstige en toevallige der verschijning. De wereld, die hij bouwt, bevrijdt
hij van het accidentele om het wezenlijke er van te openbaren. Terwijl de
Egyptenaren aan het vergankelijke een roerloze eeuwigheid verlenen door hun
hiëratische stijlvormen, haalt Cézanne uit het gelaat van het vergankelijke het
wezenlijke, algemeen-geldende naar voren. Hij schildert echter geen ‘essenties’,
slechts ontdaan van hun particuliere individualiteit, maar wel de oer-beweging,
waaruit de dingen zijn ontstaan en die als innerlijke spanning in hen aanwezig blijft.
Hij was opgetogen, als een geoloog hem de assises géologiques verklaarde van
zijn geliefde bergen rondom Aix: het was hem, of hij in contact trad met de kracht,
die de rotsen in hun kern had doen zijn wat zij zijn, want hij had steeds er naar
gezocht die innerlijk ordenende kracht uit te beelden. Zo tonen ook zijn stillevens
met vruchten niet die bepaalde appels, maar als het ware het appel-zijn in zijn volle
intensiteit en heimelijke zijnsvreugd. Zelfs zijn meubels krijgen een vastheid en een
zelfaffirmatie, die wij hen in hun bescheiden mobiliaire functie nauwelijks toekennen.
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Cézanne geeft aan zijn doeken deze innerlijke kracht niet door een verkleind copiëren
van de natuur naar de conventies van een illusionistisch naturalisme. Hij verzaakt
aan alle lijnen. Hij schildert vormen, doch hij modeleert deze ook niet met schaduwen:
zijn vormen krijgen consistentie en reliëf door het naast elkaar plaatsen van
kleurvlekken van een wisselende intensiteit. ‘Vorm is kleur’. Vandaar kon hij zeggen,
dat vormen niet zozeer door modeleren, maar door een ‘moduleren’ met kleur
geschapen werden. Zonder dat men naar enige inhoud kijkt, zijn zijn schilderijen
reeds een esthetisch genot door deze kleurmodulaties alleen. Nochtans zoekt hij
niet vlak te schilderen zoals de fauves het zullen doen. Zijn landschappen hebben
vaak een eindeloze diepte, doch ook deze werd niet verkregen door lijnperspectief,
maar door dispositie, innerlijke bouw en tegen elkaar afwegen van de kleurvlakken
als kleurvlakken, d.w.z. door een wet in het schilderwerk als schilderwerk.
De wetten, die het schilderij tot een geheel maken, liggen in het schilderij zelf,
dat nooit of nimmer een willekeurig uitgesneden stuk uit de natuur is zoals de
impressionisten het wilden. ‘Studies naar de meesters in de musea zijn goed’, placht
Cézanne te zeggen, ‘maar daarna moet ge naar de natuur gaan. De natuur, en nog
eens de natuur’. Doch de natuur, die de schilder schouwt, zal hij in haar eeuwige,
innerlijke wezenheid slechts kunnen mededelen door haar om te vormen tot een
beeld-organisme. Het doek, binnen zijn vier randen, hérschept noodzakelijk de
wereld: het is een wereld-totaliteit, die rust binnen een eigen wetmatigheid. Koene
vereenvoudigingen zijn daarbij onontbeerlijk, of alles vervalt weer tot de vluchtigheid
van een oppervlakkige illusie, het tegenovergestelde van een kunstwerk.
Bij Cézanne's portretten zien wij iets gelijksoortigs gebeuren: meer dan honderd
lange séances waren nodig voor één portret, en de geportretteerde moest zich aan
de foltering van volstrekte onbeweeglijkheid onderwerpen. Na iedere séance echter
stelde het model vast, dat Cézanne verder en verder van de uiterlijke gelijkenis
begon af te wijken: ‘waarom dan zo lang stilzitten? waarom zelfs terugkeren, als de
schilder me zo scherp observeert alleen maar om me niet gelijkend te maken?’
Cézanne bekommerde zich echter niet hoofdzakelijk om de gladde oppervlakte der
uiterlijke gelijkenis. Maar in de verschijning probeerde hij ook hier met louter
plastische middelen, met vaak zeer irreële kleuren - irreëel in de natuur, maar met
des te grote realiteitswaarde op het doek - het wezenlijke te bevrijden en in zijn werk
uit te drukken. Vandaar dit eeuwige, onloochenbaar en intens ‘tegenwoordige’ van
zijn portretten, ook al hebben zij misschien blauw of groen haar; of die
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diepe plechtigheid en ingetogenheid áchter het gewone, met al het mysterie van
het mens-zijn, in een doek als zijn Kaartspelers.
Deze modulaties van kleurvlekken - want dat zijn Cézanne's schilderijen - zijn
geboren uit een immaterieel-maken van het natuurgegeven om het de nieuwe
esthetische en door het kunstenaarsgenie geordende materialiteit van de
beeldconstructie te geven. Men kent zijn beroemde woorden uit een brief aan
Bernard: ‘Men behandele de natuur naar cylinders, bollen en kegels, en brenge het
geheel in het juiste perspectief, zodat elke zijde van een object, elk vlak naar een
centraal punt voert’. Zoals wij zagen is dit perspectief echter nooit het lineair
illusionistische perspectief van het naturalisme; het wordt met kleuren opgebouwd.
Er zijn zelfs doeken, waarin Cézanne reeds het éne blikpunt verlaat voor een
tweevoudig, - een methode, die later vaak genoeg zal worden gebruikt als het
kopiërend naturalisme voorgoed door een geestelijke, innerlijke bouw van het beeld
wordt vervangen.
Cézanne's koen gestalte-geven in een statisch, naar innerlijke wetten gebouwd
schilderij, zal de weg openen voor fauvisme en kubisme. Doch ook buiten hun
uitzonderlijk historisch belang om blijven zijn werken, met hun heerlijke
kleur-modulaties, met hun helder-diepe onbewogenheid, die niets anders is dan in
zijn kern samengebald intens leven, een bron van steeds hernieuwde vreugd, a joy
for ever.
***
Zo men al mag verklaren, dat de kleine provençaalse burger Cézanne, met zijn
schuw karakter en zijn vele hebbelijkheden, weinig gemeen heeft met het
schildergenie Cézanne, dan is er toch één morele deugd, die men aan de mens
Cézanne in de hoogste mate moet toekennen: de onwrikbare trouw aan zijn roeping.
Hij zag zijn vrienden vervreemden, zijn vrouw onverschillig worden omdat het succes
uitbleef; hij leefde jaren in bittere armoede en, éénmaal in het bezit van de vaderlijke
erfenis, had hij de waarde van het geld vergeten om enkel de hardnekkige wroeter
en werker te blijven. Door alles wat officiële kunstsmaak en kennerschap
vertegenwoordigde zag hij zich zo grondig miskend, dat hij zelf moest arbeiden in
voortdurende twijfel aan zijn eigen artistiek vermogen. Zelfs degenen, die hem het
meest bleken te begrijpen en aan te moedigen, konden maar al te dikwijls niet meer
zien in zijn doeken dan een reeks vergeefse pogingen, een reeks voorstudies voor
iets dat wellicht éénmaal komen zou: hét grote werk. Tenslotte zou hijzelf ook zijn
jarenlange arbeid op dezelfde wijze beoordelen: ondermijnd door de suikerziekte,
sprak of schreef hij steeds over de études, waarmee hij
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bezig was, in afwachting dat hij ooit eens een echt werk zou ‘realiseren’, indien God
hem voldoende leven schonk.
Men beweert veelal dat het landschap in Cézanne's doeken ‘abstracter’ wordt
met de jaren; het ware wellicht juister te zeggen, dat het meer innerlijk gebouwd
verschijnt. In absolute nederigheid maakte het verworven vormmeesterschap
Cézanne slechts beschroomder. Hij werkte steeds met groter vrees, steeds
langzamer en pijnlijker: lang hield zijn aarzelende hand het penseel boven het doek,
vooraleer hij een toets durfde aanbrengen, al had hij het landschap vóór zich, le
motif zoals hij het noemde, jarenlang bekeken en er tientallen studies aan gewijd.
Bij de viering van de vijftigste verjaring van Cézanne's dood is men te zeer geneigd,
nu wij zijn creatie in haar volle schoonheid en belang overschouwen, de trouw van
de kunstenaar aan zijn ideaal als vanzelfsprekend te houden. Te gemakkelijk spreekt
men over de beleving van de kunstenaar met termen uit de mystiek, alsof zijn
ervaring een soort meeslepend exstatische kracht bezat. Maar één soort beleving
heeft de grote kunstenaar met de mysticus zéker gemeen: hij voelt zich niet
opgenomen en geborgen binnen de wanden der gangbare opinies, die aan het leven
van zijn medemensen zoveel onbesproken veiligheid schenken. Hij leeft geestelijk
eenzaam, en moet steeds verder schrijden in het onbekende, vol onzekerheid en
twijfel aan de waarde van zijn roeping. Wij denken te licht, dat de kunstenaar trouw
was aan zijn genie, omdat hij niet anders kon. Hij kon wél anders. Maar de namen
van de kunstenaars die het opgaven gingen verloren voor de kunst. Onder de
tijdgenoten van Cézanne's Parijse periode is daar het voorbeeld van Guillemet:
hoewel impressionist, was hij één van de weinigen, die de nieuwe waarden in
Cézanne's werk konden herkennen en bewonderen. Jarenlang bleef Guillemet trouw
aan zijn schildersroeping, ondanks honger en de hopeloze dagelijkse strijd om het
bestaan. Tot hem die strijd te zwaar werd: toen pleegde hij bewust verraad aan zijn
roeping en ging schilderen zoals de ‘verlichte smaak’ van het Parijse publiek dit van
hem verwachtte. In weinige jaren was hij rijk, gedecoreerd, en lid van de jury voor
het Salon (wie kent hem nu nog?): Guillemet bleef er zich echter van bewust dat hij
comfort en fortuin had gekozen, maar dat de echte kunst bij zijn miskende
medebroeders van weleer te vinden was; en zo zijn naam voor ons niet totaal
verloren ging, dan is dit, wijl hij zijn invloed gebruikte om zo mogelijk enkele werken
van de bespotte Cézanne in het Salon binnen te krijgen. Doch alles was vergeefs.
Sinds 1884 verzaakt Cézanne er voorgoed aan, doeken voor het Salon in te sturen.
Hij was dan ook aangenaam verrast, toen Octave Maus, de organisator van de
Société des Vingt te Brussel, hem uitno-
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digde om aan een expositie deel te nemen (op dezelfde expositie kreeg het Belgische
publiek voor het eerst een Van Gogh te zien). Doch de Vingtistes zijn revolutionairen.
In 1894 is de officiële smaak nog even vernietigend in haar oordeel over Cézanne
en velen van zijn tijdgenoten, als dertig jaar vroeger: wanneer in dat jaar de originele
verzamelaar Caillebotte zijn collectie, die o.m. werken van Cézanne, Monet, Pissaro,
Renoir, Degas, Sisley bevat, aan de staat legeert, wordt er twee jaar lang over
gepolemiseerd, of men die werken al dan niet in een museum mag tentoonstellen
(voorwaarde voor de legatie). De hoogste autoriteit in de wereld van de kunst,
Gérôme, verklaart openlijk: Pour que l'Etat ait accepté de pareilles ordures, il faut
une bien grande flétrissure morale.
Intussen werkt Cézanne verbeten verder aan zijn steeds moeizamer ‘studies’ te
Aix. Dag aan dag probeert hij het wezen van het landschap en de dingen te vatten.
Mensen, die hem komen bezoeken, troont hij mee naar le motif om intussen verder
te werken. Eén van zijn geliefde motieven, de montagne Ste Victoire, is thans
wereldberoemd dank zij de nederige ‘studies’ van Cézanne, die de musea nu
bewaren als onschatbare meesterwerken.
De 15e oktober 1906 wordt de zieke en overwerkte schilder - hij is nu
zevenenzestig - bij zijn eenzame arbeid verrast door een onweer. Doornat probeert
hij naar huis terug te keren. Hij valt en is zo uitgeput dat hij niet meer kan opstaan.
Aldus vindt hem de voerman van een wasserijwagentje en brengt hem thuis. 's
Anderendaags schijnt de schilder weer opgeknapt, doch hervalt de volgende dagen.
Op 22 oktober stuurt de huishoudster een telegram aan zijn vrouw en zijn zoon, die
te Parijs verblijven. Madame Cézanne heeft die dag een afspraak om een toilet te
passen; zij stopt het telegram in een lade, waar de zoon het echter ontdekt.
Onmiddellijk gaan zij op reis, maar te laat: dezelfde dag was Cézanne gestorven.
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Wetenschappelijke kroniek
Dr. P. de Ceuster
Kosmische stralen
DE studie van de kosmische stralen was gedurende de laatste twee decennia van
overwegend belang voor een juister inzicht in de atoomstructuur. Daarom geven
we hier een kort overzicht van de voornaamste feiten die deze studie in het centrum
van de belangstelling hebben geplaatst.
Omstreeks 1932 scheen er een pauze gekomen in de koortsachtige bedrijvigheid
die gedurende de vorige decennia had geheerst rond de atoomstructuur en tot een
weergaloze omwenteling van het fysische denken had geleid. Het scherp inzicht
van een pleïade geniale geleerden, geholpen door instrumenten waarvan de kracht
of de verfijning ons nog steeds blijft boeien, had onze kennis op een niveau gebracht
van waaruit men rustig de elementen van het atoombeeld kon overschouwen. Alles
wees er op dat de synthese zeer eenvoudig zou zijn: zojuist toch was het neutron
ontdekt en dit bleek precies nodig om het atoombeeld af te ronden.
Dit beeld zag er dan, rond 1932, ongeveer als volgt uit: het atoom bestaat uit een
zeer gecondenseerde kern, die praktisch zijn hele massa bevat en opgebouwd is
uit positief geladen waterstofkernen (protonen) en ongeladen waterstofkernen
(neutronen). Rond deze kern bevindt zich een ijle electronenwolk waarvan de
negatieve lading die van de kern precies neutraliseert. In eerste benadering geldt
ook nog heden dit vereenvoudigd atoombeeld.
Dit verleidelijk eenvoudig beeld vereist het bestaan van slechts drie oerdeeltjes:
protonen, neutronen en electronen. Het idee om vanuit deze drie oerdeeltjes de
verblindende verscheidenheid der materie uit Gods heelal te verklaren was erg
aanlokkelijk.
Toch waren enige concessies nodig geweest. Nadat allerhande hypothesen
onhoudbaar bleken, had men eraan moeten verzaken de elektronen a.h.w. een
welbepaalde plaats te geven in het atoom, zodat er geen sprake kon zijn van een
aanschouwelijk atoombeeld. Doch in plaats daarvan had men een ingewikkelde
rekenwijze leren kennen - quantum-mechanica genaamd - die ons precies datgene
voorrekende waar het op aankwam, namelijk de potentiële energie die ieder elektron
bezit op welke plaats in het atoom ook. Op deze wijze kan het gedrag van dit elektron
in welke omstandigheid ook voorspeld worden. Dit betekent niet minder dan dat
men over de nodige gegevens beschikt om heel de scheikunde a.h.w. her op te
bouwen vanuit deze kennis van het atoom.
***
Kende men dus de krachten die de wisselwerking bepalen tussen de atoomkern
enerzijds en de electronenwolk anderzijds, dan naderde de structuur der stof, om
zo te zeggen haar ontknoping met het zoeken naar de krachten die protonen en
neutronen in de kern samenhouden.
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In plaats van ontknoping kwam een totaal nieuw probleem te voorschijn. Yukawa
berekende in 1935 deze krachten met behulp van de quantum-mechanica die zo
bijzonder vruchtbaar gebleken was om de electronen in het zoëven aangehaalde
geval uit het slop van de hypothesen op een meer vaste, reële bodem te brengen.
De berekening was analoog, doch het resultaat verrassend. Het bleek namelijk
onmogelijk deze krachten te verklaren tenzij door het bestaan aan te nemen van
een eigenaardig deeltje dat om zo te zeggen het midden houdt tussen een electron
en een waterstofkern.
De massa van een electron is zo klein dat ze bijna mag verwaarloosd worden.
Stellen we ze gelijk aan één, dan is die van een neutron of een proton ongeveer
achttienhonderd. Voor het deeltje dat als bindstof tussen protonen en neutronen in
de kern moet dienen, berekende Yukawa nu een massa van ongeveer tweehonderd.
Later berekende men zelfs dat het in zware kernen een massa van driehonderd
moest hebben.
Dit bleek nauwelijks te geloven, want zijn berekeningen brachten mee dat de
algemeen geldende idee van de massaverdeling der materie totaal herzien moest
worden. Tot dan toe kon alle materie herleid worden enerzijds tot protonen en
neutronen met kenmerkende massa, en anderzijds tot electronen met een te
verwaarlozen massa. Om die reden werd dan ook de massa van de protonen als
eenheid aangenomen en de massa van de electronen volledigheidshalve op 1/1840
hiervan gesteld. Door Yukawa werden nu deeltjes voorspeld met een massa van
1/10 of van 200 wanneer - zoals nu geschiedt - de massa van een electron als
eenheid genomen wordt.
Afgezien van de onwaarschijnlijkheid hiervan vroeg men zich met reden af, waarom
een dergelijk deeltje nog nooit werd gevonden. Doch in 1947 ontdekte Anderson
het deeltje in de kosmische stralen en noemde het meson (of tussendeeltje). Dit
was de tweede maal dat de bevestiging van een hypothese uit de atoomstructuur
door de studie van de kosmische stralen geleverd werd. Reeds in 1928 had Dirac
- weer langs quantum-mechanische berekeningen - tot het bestaan van een neutraal
elektron en een positief geladen elektron geconcludeerd. Het neutraal elektron
ontsnapt volledig aan de waarneming en werd dan ook tot nog toe nooit aangetroffen,
doch in 1932 ontdekte Anderson het positief geladen electron - het positron - in de
kosmische stralen.
Het is dan ook niet te verwonderen dat de studie van de atoomkernstructuur in
de laatste jaren zich voornamelijk concentreerde op de kosmische stralen en deze
studie is nog lang niet afgesloten.
***
De kosmische stralen zijn nochtans al lang bekend. Reeds in 1900 werd het bestaan
ervan vermoed daar de geweldige apparatuur die radio-actieve stralen aantoont,
deze ook optekende wanneer alle radio-activiteit uitgeschakeld scheen. In 1911
vond Hess ze terug in hoge luchtlagen en Regener stelde zelfs vast dat de stralen
op dertig kilometer hoogte honderd maal sterker zijn. Later deed men proeven op
de bodem van het Constanzameer en vond de straling, nauwelijks verminderd, op
280 m onder de waterspiegel terug. Het is heden bekend dat radio-actieve
massastralen compacte massa's des te beter kunnen doordringen naarmate ze
energierijker zijn. Zo zijn enkele milimeters lood voldoende om de energierijkste
stralen uit de kernomzettingen tegen te houden; wat niet belet dat
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deze stralen toch nog de zeer grote energie van 10 elektronenvolt meevoeren.
Sommige kosmische stralen echter blijken in staat om verschillende meters lood te
doordringen. Hieruit berekent men voor deze stralen de recordgrote energie van
17

10 elektronenvolt.
Deze primaire energierijke deeltjes, die met quasi-lichtsnelheid ergens uit het
heelal komen, gedragen zich als individuele elektrische stromen en moeten dus
door het aardmagnetisme afgebogen worden (zie Streven 1956 julinummer).
Daardoor wordt het ons onmogelijk hun oorspronkelijke richting te kennen om te
bepalen vanwaar ze komen.
In de hogere luchtlagen botsen ze op de atomen van de atmosfeer en slaan er
andere - secundaire - deeltjes uit. Deze zijn op hun beurt in staat om uit andere
atomen nieuwe deeltjes te slaan. Aldus ontstaan steeds meer en meer stralen, doch
in dezelfde mate neemt ook hun kracht af: de oorspronkelijke energie van de zeer
schaarse primaire deeltjes wordt tot een immer groter aantal secundaire deeltjes
verpulverd.
In deze secundaire stralen werden de mesonen ontdekt. Eerst mesonen met een
massa van 200 en 300, zoals Yukawa had voorspeld; later, naarmate de studie
vorderde kwamen er ook nog andere te voorschijn met een massa van 500, 1000,
1200 en zelfs 2200. Deze laatste soort heeft dus een massa die groter is dan die
van een proton of neutron. Daarbij komt dan nog dat er van iedere soort een
positieve, een negatieve en een ongeladen vorm bestaat. Deze verscheidenheid
maakt de straling zeer complex. Nu kunnen die deeltjes slechts ten hoogste een
miljoenste van een seconde blijven bestaan en zo wordt het ons ook duidelijk waarom
ze niet vroeger werden ontdekt: de meerderheid bereikt nooit het aardoppervlak.
***
De kosmische stralen zijn zeer schaars, zelfs in de ionosfeer waar de intensiteit
honderden malen groter is dan op het aardoppervlak. Om nutteloze opnamen te
vermijden moeten zelfs ingenieuze camera's ontworpen worden, die enkel
fotograferen wanneer het apparaat door een straal getroffen wordt.
Hoeveel eenvoudiger zou de studie worden indien het gelukte deze kosmische
stralen zelf op te wekken; doch men begrijpt allicht dat geen enkel bekend kernproces
tot een dergelijke geweldige krachtontplooiing in staat is. De gewone radio-activiteit
6

8

bereikt ‘slechts’ 10 volt, terwijl de meest moderne waterstofbom geen 10 volt haalt.
Om de primaire kosmische stralen op te wekken zou er een kracht nodig zijn van
17

10 volt en deze waarde is zo abnormaal hoog dat er vooralsnog niet aan gedacht
kan worden dergelijke krachten op te wekken. De synthese van secundaire
kosmische stralen die veel minder energierijk zijn en waarvan de mesonen de
interessantste delen vormen, ligt echter wel in ons bereik.
Men beschikt thans over machtige elektromagnetische apparaten, cyclotronen
genaamd, die van jaar tot jaar steeds geweldiger worden. In deze cyclotronen worden
protonen of heliumkernen vrijgemaakt en aan deze wordt geleidelijk een steeds
grotere snelheid gegeven. In 1948 kon dan eindelijk aan heliumkernen de energie
van 400 miljoen elektronenvolt gegeven worden die ze volgens berekeningen zouden
nodig hebben om kosmische stralen uit de atoomkernen te slaan. En inderdaad,
toen deze heliumkernen op koolstof gericht werden sloegen ze er
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de eerste synthetische mesonen uit los. Het apparaat werd kosmocyclotron
1)
genoemd .
Van af dat ogenblik splitste de studie zich in die van de natuurlijke mesonen en
in die van de artificiële mesonen. Beide vullen elkaar prachtig aan, daar de eerste
soort de meest energierijke, harde stralen bevat terwijl de tweede soort meer
bestuderingsmogelijkheden biedt, aangezien men de energie van de botsende
deeltjes beter kent.
***
De studie van de kosmische stralen - eerst van de natuurlijke, later ook van de
artificiële - is zeer vruchtbaar geweest voor de kennis van de atoomkernstructuur.
Ze heeft vraagstukken opgelost en nieuwe problemen opgeworpen.
Het eerste aspect is dat van de structuur der stof zelf. In de geschiedenis van de
natuurwetenschappen treffen we een sinusoïde van afwisselende compliceringen
en vereenvoudigingen meer dan eens aan. Zo groeide het aantal der elementen tot
92. De studie van de isotopen herleidde ze dan weer tot 3 en op dit ogenblik zijn
de oerdeeltjes weer gestegen tot méér dan 20, positieve, negatieve en neutrale.
Daarbij komen dan misschien nog zeer kleine ongeladen deeltjes (neutrino's).
Daar men echter op weg is om de mesonen en hyperonen te herleiden tot een
enkele nieuwe soort en men ook geleerd heeft dat - hoe wonder het ook moge
schijnen - de lading van secundair belang is, bestaat er veel kans op een terugkeer
2)
naar slechts drie oerdeeltjes, ditmaal: elektron, meson, proton . Het blijkt echter
minstens voorbarig het proton op te vatten als opgebouwd uit mesonen.
Ook zijn we een stap verder in de spannende opgave om de massa, die we
volgens Einstein als gebonden energie kunnen opvatten, zo volledig mogelijk als
beschikbare energie vrij te maken. Op grote schaal, zoals dat in de nucleaire wapens
of in de atoomreactor het geval is, werd tenslotte toch nog maar een rendement
van een tot drie procent bereikt. Op uiterst kleine schaal werd de omzetting reeds
vroeger sporadisch doch volledig bereikt. Wanneer namelijk twee electronen met
tegengestelde lading elkaar treffen vernietigen ze elkaar en gaan volledig over in
de beschikbare energie van een gammastraal. Daar echter een positron en een
elektron een uiterst kleine massa hebben, kan een dergelijke omzetting slechts als
de allereerste stap op dit gebied worden beschouwd. Een tweede stap wordt gezet
door het aanwenden der kosmische stralen. De primaire deeltjes vormen door
botsingen met de atomen uit de atmosfeer, langs de mesonen om, miljoenen
elektronen en positonen die op hun beurt omgevormd worden tot gammastralen.
Op deze wijze ondergaan reeds veel zwaardere deeltjes de volledige omzetting van
massa in beschikbare energie. Vooralsnog is het onmogelijk de vrijgekomen energie
te benutten, doch het zou de eerste maal niet zijn dat zuiver wetenschappelijke
ontdekkingen tot technische verwezenlijkingen uitgroeien.

1)

2)

In 1955 werd de energie in de grootste kosmocyclotron opgevoerd tot 6.000 miljoen elektronen
volt. De opgewekte protonen liet men tegen koper aanbotsen en in de stukken vond men een
waterstofkern met negatieve lading: het antiproton. Alhoewel niet onverwacht - men had op
voorhand berekend dat dit effect bij precies deze sterkte kon optreden - baarde deze
ontdekking toch veel opzien daar het de eerste maal was dat een atoomkern met negatieve
lading aangetroffen werd.
De deeltjes met rustmassa 0, d.w.z. fotonen en neutrino's, mogen hier eenvoudigheidshalve
wel buiten beschouwing gelaten worden gezien ze minstens als een heel andere vorm van
materie kunnen opgevat worden.
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Anderzijds rijzen weer nieuwe problemen op. Zo is geen enkele theorie in staat om
al de subatomaire verschijnselen te interpreteren. De ontwikkeling van onze kennis
gaat dermate vlug vooruit dat voorspellingen op dit gebied te gewaagd worden. Ook
de vraag naar de natuur van de primaire deeltjes blijft open. Zijn het buitengewoon
energierijke atoomkernen of gammastralen die buiten de rand liggen van het
spectrum der ons bekende elektromagnetische golven? Van waar komen ze? Hoe
ontstaan ze? Bestaan ze in vrije vorm in de interstellaire ruimte of ontstaan ze uit
de witte dwergen waar abnormale omstandigheden van druk en temperatuur het
bestaan van atomen met een atoomgewicht van méér dan 25.000 zouden mogelijk
maken en wier ontploffing dan deze energierijke delen zou geven. Dit is een zuivere
hypothese, precies als een vroegere, die er diametraal tegenover staat, aangezien
zij de kosmische stralen opvat als nevenprodukten van de schepping van atomen.
De kosmische stralen bergen nog vele geheimen en maken de verdere studie
ervan tot een opwindend bedrijf.
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Kunstkroniek
Architectuur voor Armen
K.N. Elno
Op de vraag of zij, vóór hun de opdracht tot het bouwen van het klooster
La Clarté-Dieu werd gegeven, enig vermoeden hadden van de eisen
welke klooster- en kerkgebouwen kunnen stellen, antwoordden de
architecten X. en L. Arsène-Henry:
- Wij waren er ons wel van bewust dat dit een totaal nieuwe ervaring voor
ons zon worden, doch wij wisten stellig dat wij van onze elementaire
opvattingen van de moderne architectuur in niets zouden afwijken. Ten
slotte mogen een klooster, de woning der reguliere geestelijken, en een
kloosterkerk, de verzamelplaats waar de kloostergemeenschap de
eredienst uitoefent, specimens van zuiver utilitaire architectuur genoemd
worden, zonder dat in deze definitie iets ontwijdends ligt. Het kwam er
voor ons ditmaal op aan zeer nauwkeurig de praktische behoeften van
de Franciscaanse kloostergemeenschap te leren kennen en daar ons
ontwerp maximaal op af te stemmen. Wij hadden echter nooit durven
dromen dat de hulpmiddelen der hedendaagse techniek en de geestelijke
problemen dezer godsdienstige gemeenschap zozeer in éénklank met
elkaar konden gebracht worden, en dat de beginselen en de esthetiek
der moderne constructie-opvattingen zo gaaf konden gehandhaafd blijven
bij onze taak ons in te leven in de Franciscaanse geest. Het fraaist van
al is wel dat onze ‘cliënt’ dat vóór ons reeds volkomen bevroedde.
IS niet bouwheer, die wil. Ook niet als men er de breedste geldelijke aisance toe
heeft. Daar is al een goede dosis zelfkennis toe nodig. En een reëel gerichte
verbeelding. En een scherpe zin om wensen en verzuchtingen af te bakenen en
duidelijk te formuleren.
In een precies verwoord gegeven, ‘waar geen speld meer is tussen te steken’,
ligt al een mooi deel van het gedroomde succes besloten. Dáármee reeds neemt
de bouwheer een positief aandeel in het werk, waarvan hij door de band, zeer ten
onrechte, enkel de ‘betaler’ meent te zijn. Bezit hij dan bovendien nog de flair om
zijn architect goed te kiezen - om a.h.w. ‘de onvervangbare’ te vinden -, dan zal er
werkelijk niet veel reden meer zijn om het van bouwen tot ruziën te laten komen.
Dit geldt voor de kleinste woning en voor het grootste gebouw. Dit is zeker ook
van tel geweest voor het zojuist ingehuldigde klooster La Clarté-Dieu, een theologisch
studiecentrum van Franciscanen, te Orsay in het departement Seine-et-Oise.
Met dit klooster deden zich immers een paar zeer uitzonderlijke dingen voor. Het
programma was zo wel-doordacht en aarzelloos onder woorden gebracht, dat ieder
architect er geestdriftig over zou zijn. En de intuïtieve zekerheid waarmede hier de
bouwheer zijn bouwmeester uitkoos, getuigt van een inzicht dat om zijn zeldzaamheid
verrast. Dit is van zulk een groot belang dat men nu over La Clarté-Dieu niet volledig
en grondig meer kan oordelen zonder rekening te houden met die twee factoren:
de secure rechtlijnigheid, zowel geestelijk als
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stoffelijk, in het gegeven; en de zuivere eenheid van begrip, naar verstand en gevoel,
waarin opdrachtgever en uitvoerder elkaar ontmoet hebben.
Deze bouwheer zei niet tot de architect: - Bouw mij een klooster in dié stijl, met
deze en gene voorzieningen, van zúlke omvang en tegen dié prijs.
Hij zeide: - Wees er u vooral van bewust dat wij Franciscanen zijn, dus geen
Jezuïeten, Dominicanen of Benedictijnen. Het leven van Sint-Franciscus dient u in
uw taak te richten, zijn geestelijke boodschap behoort ten grondslag te liggen aan
wat gij voor ons zult maken.
Verder: - Het kader waarin wij, Franciscaanse geestelijken, zullen leven, zij streng
en sober, kaal en onthecht. Laat de bouwmaterialen, zowel langs de binnen- als
langs de buitenkant, zoveel mogelijk naakt en onopgesmukt, zonder daardoor de
zindelijkheid en de gedegenheid in gevaar te brengen. Waak erover dat in onze
gebouwen de armoede, de strengheid en de eerlijkheid gepaard gaan met veel licht,
met gulle toevoer van zonneschijn en met mogelijkheid uit te zien op de omringende
natuur.
En met sterke nadruk: - Vergeet nooit dat de verwezenlijking van dit gebouw te
danken is aan de vrucht van ontberingen en beperkingen welke vele, meestal arme
lieden zich getroost hebben. Vermijd dus de geringste verspilling. Zorg dat het
onderhoud zo weinig mogelijk kost.
Daar werd ten slotte de lapidaire eis aan toegevoegd dat het hele kloostercomplex
zo goed als geen onderhoudskosten mocht vergen tijdens de periode der
eerstvolgende honderd jaren.

‘Ark en Vliegtuig’
In al haar abstractheid bevat deze verklaring veel meer bindende oriëntatie dan
men in bouwprogramma's pleegt te vinden. Ze is een geestelijke synthese. Alle
overtollige of bijkomstige consideraties, welke alleen maar het grote doel kunnen
vertroebelen, werden van meet-af geëlimineerd.
Welk genre van architect was nu het meest aangewezen om op dat geestelijk
stramien het ontwerp van kapel, kloostergangen, gemeenschapslokalen, cellen en
ontvangstruimten te projecteren? Behoorde men uit te zien in de richting van de
ervaren kerkenbouwers of van de geoefende woningarchitecten? De Franciscanen
kozen geen van beiden. Zij wendden zich tot twee jongeren, de gebroeders Xavier
en Luc Arsène-Henry (resp. 37 en 33 jaar), die, ofschoon zij reeds verscheidene
omvangrijke wooneenheden en -wijken op hun actief hebben, zich meer specialiseren
in de industriële architectuur en als zodanig al een ruime ondervinding opdeden in
de nutsbouw-systemen en de prefabricage.
Dezelfde architecten die o.m. instonden voor het architectonisch aspect van de
wederopbouw der Seine-afdamming te Andrésy, twee volledige luchthavens (Metz
Frescaty en Straatsburg) bouwden en één der grootste fabrieken ter wereld
ontwierpen - een produktiecentrum nl. voor radio-elektrische onderdelen en radars
te Bengalore (India) waarbij aansluitend een nieuwe stad voor 10.000 inwoners -,
deze bij uitnemendheid technisch georiënteerde broers kregen de taak hun vakkunde
aan te wenden in de Franciscaanse geest, een huis voor God en een woning voor
ascetische religieuzen op te richten, en uit de armoede op te delven wat er aan
poëzie én gedegenheid in besloten ligt.
Dat was vanwege de bouwheer een even vermetele als scherpzinnige, een even
mooie als nuchter-zakelijke keuze. En een erkenning van de huidige tijd-
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geest, waarin, ondanks de veelheid der specialisaties, naar eenheid wordt gestreefd.
Een veelbetekenende, onrechtstreekse hulde aan de waarde van de mens die niet
noodzakelijk aan de techniek hoeft te sterven doch haar met onaantastbaar geestelijk
overwicht wil beheersen.
Een grandioos gebaar, dunkt me. Deze Franciscanen kijken de mechanistische
eeuw vrijmoedig in 't gelaat. Zij naderen haar, bereid en vertrouwend en zelfbewust.
Hadden zij een serie-fabrikant van traditionalistische architectuur in ‘revival’-stijlen
ontboden, dan waren zij, zwak en steriel, de onafwendbaarheden van hun tijd uit
de weg gegaan en buiten de werkelijkheid getreden, waarin zich hun zending voltrekt.
Onwillekeurig denkt men bij dit feit terug aan de treffende woorden waartoe de
dakvorm van Le Corbusiers kapel te Ronchamp de Aartsbisschop van Besançon
tijdens de inwijding van deze ‘wolkenkrabber voor Maria’ inspireerde: ‘arche et
avion’. De ark, ja, maar ook het vliegtuig, het heden.

Functie vóór Ornament
In het studiecentrum van La Clarté-Dieu worden jongelieden, vóór hun priesterwijding,
gedurende vier jaren opgeleid tot hun apostolische zending die een deels
bespiegelend, deels actief bestaan zal worden. Het is dus een onderwijsinstelling
in de volle zin van het woord, maar dan doordesemd van de tucht, eigen aan het
kloosterleven, en gemerkt door de onthechting en het gebed.
Zulks vereist een gebouwencomplex, niet met comfort of weelde, doch met een
zuivere logica in de structuur en de planindeling, waarin het schema der dagtaak
zich vrij en ongedwongen kan ontwikkelen. Een radicaal functionalisme, dus, zoals
gevergd wordt voor een fabriek.
Daartoe hebben de architecten de modernste constructie-methoden, materialen
en uitrustingen toegepast. Het werd een gebouw in gewapend beton, dat nagenoeg
nergens - tenzij, uitzonderlijk, om louter technische redenen - overschilderd werd.
Maar dit ruwgelaten materiaal, in casu een wit cementbeton, spreekt een eigen
eerlijke taal, te meer wijl de indruksporen van het bekistingshout opzettelijk bewaard
bleven en aldus een zekere natuurlijke ‘schriftuur’ zich over de wanden verspreidt.
Doordat voor de vervaardiging der bekisting gebruik werd gemaakt van lange, smalle
planken handelshout, 23 cm breed en, alternerend, 27 en 34 mm dik, is in de muren
een vrij levendig verticalisme ontstaan.
Overigens werd het bekistingsysteem zeer lang vooraf, studieus uitgekiend, o.m.
terwille van een intense rotatieve benuttiging op de werf, en berustte de ruwbouw
in hoogst mogelijke mate op het principe der prefabricage. Zo werden
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b.v. niet minder dan 15.000 gaten, voor de aanleg der kanalisaties, gelijktijdig met
de storting van het beton aangebracht: de ‘proppen’ werden samen met de bekisting
in één manoeuvre verwijderd.
Al terstond krijgt de strenge soberheid van de Franciscaanse levensregel haar
adekwate uitdrukking in deze ‘sierloze’ wanden en onbeklede pijlers. Naarmate men
de verschillende ruimten doorschrijdt, merkt men hoe deze directe expressiekracht
door middel van de onvoorwaardelijke utiliteitsbouw tot in de kleinste karaktertrekken
van plattegrond en afwerking bijna demonstratief werd opgedreven.
In zijn geheel omvat het complex van La Clarté-Dieu een kapel voor circa honderd
geestelijken en ruim driehonderd lekengetrouwen; een honderdtwintigtal cellen,
zowel voor de leraars als voor de studenten; twee kloostergangen voor de
gebedsuren; gemeenschapslokalen, zoals conferentie- en studiezalen,
arbeidsruimten, vergaderlokaal, refter, keuken, bibliotheek, infirmerie; negen
ontvangkamers voor het bezoek der familieleden, en een portiersloge.
De cellen, alle identiek, vormen een prachtig voorbeeld van een rationeel
geconcipieerde wooneenheid.
Elk van deze vertrekken - waar de student te 5.50 uur wordt gewekt - meet 3,50
bij 2,10 meter. In één der breedte-muren zit een gerekt venster van vloer tot plafond;
daartegenover de deur. Drie witte, één gele muur; een tegelvloer. Vlak bij het
vensterlicht een houten tafel en stoel, met, in het armbereik van de zittende student,
het boekenrekje. Een houten brits: drie planken op twee schragen. Wordt de deur
(binnenwaarts) geopend, dan verbergt ze het voetbad met koudwaterkraan (de
Franciscaan loopt blootvoets in sandalen), terwijl aan de andere kant het klederrek
hangt.
Ziedaar ‘het povere wonen’ in zijn meest rigoureuze vorm, en toch door en door
praktisch, mathematisch in functie van de dagelijkse gebaren en bewegingen. Maar
in welk heerlijk licht baadt iedere cel! De rijkdom van de natuur wordt nergens zo
diep en aandoenlijk waargenomen als in dit gedepouilleerde interieur.

Wijding door Licht
In de kapel verzamelt de kloostergemeenschap zich iedere dag te 6.15 uur, voor
het eerste grote officie, en vervolgens nog vijf maal om de psalmen te zingen, rond
het centraal gesitueerde altaar van massief, gestreept beton. Ook tot deze ruimte
kregen sierlust en pronkzucht niet de minste toegang. De schoonheid bloeit louter
op uit de oordeelkundige, gevoelig uitgemeten verhoudingen der constructie. Een
ceramiek-tegel vloer; ruw-cementen muren van ongeveer twaalf meter hoogte;
zichtbaar gebleven dakstoel; naturel-houten bidstallen in rijen van drie langs de
wanden; zakelijk geplaatste lamptoestellen, voor directe en indirecte verlichting,
van een a.h.w. ‘industrieel’ vormtype. Maar weer: een verrukkelijk daglicht, ditmaal
gefilterd door een smalle, hoog tegen het plafond geprojecteerde glaswand en vooral
door de enorme, verticale ramen in gebrandschilderd glas. Hier heersen vreugde
en wijding door licht in een strelende, gedempte variëteit van innige kleurcomposities.
Het mooie altaar, op een verhoog van drie dalles-treden, met zijn bijna schriel,
hoogrijzend kruisbeeld, trekt als met een geheimzinnige dwang het licht, de blikken,
de aandacht en de gevoelens naar het midden. Dit is een bidruimte
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waarvan het hardnekkig constructief functionalisme a.h.w. agressief de inkeer en
de belijdenis opwekt en de aanwezige isoleert van tijd en stof.
Het zal de architectuurcritici ongetwijfeld zeer moeilijk vallen om in de totaliteit
van dit gebouw enig détail te ontdekken dat zonder tegenspraak kan worden
afgekeurd of beknibbeld. Zelden zag men een zo schrander beredeneerde benutting
van het terrein, een zo zorgvuldig overlegde uitwerking van de plattegrond.
Het is waar dat X. en L. Arsène-Henry bijzonder gediend werden door de helling
welke als bouwplaats kon worden uitgekozen. Daardoor, bijvoorbeeld, werd het hun
mogelijk het plan der gemeenschapslokalen op een gemiddeld peil tot het niveau
der woonruimten te relativeren, wat het vlotte verloop in de dagelijkse handelingen
der bewoners bijzonder bevordert. Doch er kwam toch ook veel oordeelkunde en
vinding bij te pas. De situering der arbeidsruimten (schrijnwerkerij, atelier voor
schoenenherstel, linnenwasserij, boekbinderij, smidse, enz.) onder de refter, is zeker
een gelukkig idee geweest: tijdens het werk is de refter leeg en kan geen hinderlijk
gerucht worden gevreesd. De projectie van de wandelgang naar de kapel tegen de
énige blinde muur liet harerzijds toe overal elders het hoogste rendement van
lichttoevoer na te streven. De refter zelf werd zodanig ingericht dat, door de in vier
wanden geprojecteerde vensterramen, de ‘zonnige maaltijd’ geen ijdel woord is:
alle tafels staan zodanig langs de wanden opgesteld dat de kloosterlingen tegenover
elkander zitten en het volle licht op gerechten en handen ontvangen. En buiten de
vele boeiende aspecten welke hier niet alle kunnen beschreven worden, dient ten
slotte speciaal de aandacht gevestigd op de lage kloostergang die een simpele,
mooie binnentuin omsluit: hier eindigt deze ‘industriële’ bouwkunst zonder dat men
feitelijk een ‘einde’ waarneemt, - het tuintje maakt via deze terrasgangen organisch
deel uit van geheel de architectuur, binnen en buiten vloeien onbespeurbaar-logisch
in elkaar over.

Triomf van het Maatgevoel
Al het beton, de totale dakbedekking in koperplaat, het ongeschilderde, geoliede
‘Niangon’-houtwerk, het zakelijke latwerk in de kapeltoren (als de rooster van een
verwarmingsinstallatie in een fabriek....), en nog zovele andere kenmerken der
strict-utilitaire bouwerij ten spijt, is La Clarté-Dieu een schitterend model van
architectonische schoonheid geworden.
Er stroomt een genereus maatgevoel door dit werk.
Hier tonen architecten zich meesters in de beperking. Waar men zich ook buiten
of binnen het gebouw bevindt, - allerzijds wordt men ontroerd door de preciesheid
en het fraai sluitend perspectief der statische, vluchtende en bindende
constructielijnen. Dit werd, zonder aanmatiging of zucht naar blikvangerij, een pure
veruitwendiging van de ‘rijkdom der armoede’: deemoedig en toch zelfzeker
mensenwerk onder de hoge hemel en te midden van een nauwelijks afgerichte
natuurpracht.
La Clarté-Dieu ligt inderdaad in een mooi bebost park, in de Chevreuse-vallei,
nabij een stille, met schaarse bomen en bosschages omzoomde vijver. En wat de
architecten hier maakten, is zeker geen afzondering ván of ‘bescherming’ tégen het
natuurdecorum geworden, doch integendeel over heel de lijn een opgaan in de
wondere gave van de Schepping. Sint-Franciscus sprak met bloemen en vogels en
vissen....
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Op dié weelde hebben deze Franciscanen aanspraak gemaakt, niet op de wereldse.
Met schroom en behoedzaamheid werd hier en daar één enkele opluistering door
middel van schilder- en beeldhouwkunst geduld en verlangd, - net genoeg om de
monotonie te ontgaan, te weinig om aan het elementairste stadium van praal te
doen denken. De keuze, in dit verband, pleit evenzeer voor het inzicht en de
onbevangenheid der bouwheren als hun architectenkeuze: de jonge vooruitstrevende
schilder Rezvani ontwierp de gebrandschilderde vensters der kapel in een volstrekt
non-figuratieve vormentaal; de beeldhouwer-metaaldrijver Coulentianos maakte
o.m. een prachtig, eivormig tabernakel met een sierlijk grafisch vis-motief op het
deurtje, en de (enigszins door de stijl van Henri Laurens beïnvloede) engelengroep
in geslagen koper waaruit, aan de kapelgevel, het ijzeren kruisteken oprijst.
Aan dit alles werden enkele middeleeuwse kunstwerken, uit het oude bezit van
de kloostergemeenschap, als bindtekens met het verleden toegevoegd.
***
Met La Clarté-Dieu te Orsay werd voor de eerste maal sedert de achttiende eeuw,
in Frankrijk, een volledig nieuw kloostercomplex opgericht. Dit is op zichzelf al
bemerkenswaardig.
Het interessantste is echter wel dat in deze nieuwbouw glansrijk werd bewezen
met hoeveel succes een op introspectie en studie afgestemde gemeenschap van
geestelijken gediend kan worden door de voor onze tijd kenschetsende
nuts-architectuur en de immer voortschrijdende mechanisatie in het bouwen.
Noterenswaard is tevens dat hier de bouwheer in zekere zin aan onze op produktie-
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snelheid toegespitste tijdgeest een lesje gaf door een hoge materialenkwaliteit te
eisen, welke ten slotte economischer in gebruik en onderhoud moet uitvallen.
Dit alles kon verwezenlijkt worden zonder ook maar in de miniemste mate de
trouw aan de regel van de orde van Sint-Franciscus - welke zes eeuwen oud is - in
het gedrang te brengen. Dat betekent noch min noch meer dan dat een strenge
godsdienstige traditie de rijkste bronnen te harer bestendiging vermag aan te boren
door onbevreesd de techniek en de kunst van vandaag als onontbeerlijke middelen
te erkennen.
Kan hier, ten slotte, niet gesproken worden van ‘survival through design’, het
gevleugeld woord van de Amerikaan Richard Neutra? Voortleven, duren, niet
versagen, dank zij ontwerp, plastische en architectonische vorm, óók in de dienst
van God, - ziedaar het grote, helaas te weinig geachte voorrecht dat de hedendaagse
kunstenaars ons bieden. Het zijn durvers en begrijpers zoals de Franciscanen van
Orsay, die er voor zullen zorgen dat men van ónze eeuw niet zal kunnen zeggen
wat Pater Regamey over de negentiende eeuw moest schrijven: un siècle d'occasions
manquées.
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Litteraire kroniek
Angus Wilson, romanschrijver
Dr. W. Peters
NA twee bundels short stories gepubliceerd te hebben met sterk satyrische, hier en
daar wat cynische inslag (The Wrong Set en Such Darling Dodos), drong Angus
Wilson vier jaren geleden met Hemlock and After met één sprong door tot in de
voorste rangen der romanschrijvers. De vraag is gewettigd of de grote ruchtbaarheid
die het boek ten deel viel, niet meer het gevolg was van het behandelde thema dan
van de uitwerking ervan. Sinds het einde van de oorlog kon Engeland enkele trieste
processen volgen waarin personen van stand, positie of invloed wegens homosexuele
praktijken werden veroordeeld. Dit actuele onderwerp koos Wilson tot thema van
zijn roman; een gedurfde keus, en hoe delicaat het onderwerp ook behandeld werd,
het boek werd een naargeestige affaire met een onplezierige nasmaak. Geheel
geslaagd kon de roman niet genoemd worden, omdat hij toch te veel de sporen liet
zien van een worstelend auteur die het probleem uiterst moeizaam, zelfs wat traag
en stroef, wist voor te leggen. Hij was rijker aan beloften dan aan literaire artisticiteit.
Velen zagen dan ook met spanning uit naar zijn tweede roman, hopende dat de
rijke beloften zouden worden ingelost. Naar kritieken te oordelen die ons in handen
kwamen, zijn er maar weinigen teleurgesteld: het lang verbeide boek van deze nog
betrekkelijk jonge auteur (geb. 1913) wordt enthousiast toegejuicht als een groot
kunstwerk, en een eerste oplage van vijf en dertig duizend exemplaren werd reeds
geplaatst.
1)
Anglo-Saxon Attitudes is een vrij lang boek: het is b.v. drie maal zo lang als
Greene's laatste roman The Quiet American. Toch mist het zo goed als alle actie.
Het bevat nauwelijks een verhaal, en wat er aan intrige doorheen gewerkt is, is een
onopvallend draadje. Een geschiedenis-professor geeft een veertig jaren na datum
toe dat het vinden van een heidens afgodsbeeldje in het graf van bisschop Eorpwald,
die voor 700 in Engeland stierf, op fraude berust. Hiermede wordt de doodsteek
toegediend aan zg. wetenschappelijk onaantastbare theorieën over heidense
invloeden onder de eerste christenen in Engeland, die naar aanleiding van deze
vondst waren opgebouwd. Dit thema is in zoverre actueel, dat niemand de parallel
met de Piltdown-man ontgaan kan; deze wordt trouwens ook twee maal vermeld.
Misschien zou men kunnen zeggen dat het verhaal zich beperkt tot een komende
Christmas party, die verscheidene personen bijëen zal brengen. Maar uit de titel
van de roman blijkt onmiddellijk dat verhaal en intrige bijkomstig zijn. Er zou zelfs
uit kunnen worden opgemaakt dat ook de personen bijkomstig zijn. In zekere zin is
dit waar. De auteur geeft zich zonder twijfel veel moeite om zijn roman rijkelijk te
bevolken: niet minder dan een veertigtal personen worden ten tonele gevoerd. We
gebruiken deze uitdrukking met opzet. Op de

1)

Secker and Warburg, London, 1956, 412 pp., 15 sh.
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eerste plaats volgt de auteur de wel zeer ongewone procedure om een lijst van
dramatis personae aan zijn roman te doen voorafgaan, zoals men deze aantreft op
het programma van een toneeluitvoering. Vervolgens doet de opbouw in kortere of
wat langere episoden denken aan scenes, zoals bij Shakespeare, waarvan er
verschillende bijeen een act, een bedrijf vormen: zo kent deze roman slechts drie
naamloze hoofdstukken. Ook ontkomt men moeilijk aan de indruk dat de auteur de
regisseur achter de schermen is, die, vrij willekeurig overigens, dan deze dan gene
de planken op duwt. Hierdoor mist het boek een dynamische inherente
noodzakelijkheid, die ons ook doet vragen waarom hij niet nog wat meer karakters
heeft geschapen, het boek niet nog wat langer is geworden. We bedoelen hiermede
niet te zeggen dat hij van zijn hoofdfiguren poppen heeft gemaakt, naar believen te
vermenigvuldigen, of in een ander pakje te steken. Doorgaans slaagt hij er in zijn
personen levensecht en acceptabel voor te stellen: slechts een enkele maal helt hij
over naar persiflage of karikatuur. Hier tegenover staat dat toch wel heel sterk de
indruk gewekt wordt dat de schrijver zijn personen voornamelijk beschouwt als
exponenten van Anglo-Saxon Attitudes. Dit impliceert een onontkoombare beperking:
hij geeft niet de levende mens, maar een levenshouding. Hij wordt dan de fotograaf
die zijn toestel houdt zoals hij zelf wil, opdat deze bepaalde houding belicht wordt,
en sterk belicht naar voren komt. De auteur doet denken aan een zakelijk
verslaggever, maar hij geeft enkel verslag van wat hij ziet, of misschien zelfs van
wat hij wil zien.
We gaven reeds twee voorbeelden hoe actueel Wilson is (homosexualiteit en de
Piltdown-mens). Een ander modern gegeven is het geval Crichel Down, een zich
jaren voortslepende actie tegen willekeurig en onrechtvaardig optredende
bureaucratie; in deze roman wordt dit heel evident verwerkt in de harde behandeling
van de Cressets. Nu menen wij dat deze drie actuele gebeurtenissen (en het zijn
niet de enige) gezien moeten worden als een symbool van Wilsons geoccupeerd
zijn met het modern actuele op dieper niveau, en dat hij bijgevolg met het ietwat
vage lidwoordloze Anglo-Saxon Attitudes het hedendaagse Engeland wil tekenen.
Natuurlijk moet hij zich beperken; bepaalde hij zich in zijn eerste roman tot bohémiens
en dichters, deze keer richt hij zijn blik voornamelijk op de goede middenstand met
academische vorming, en hier en daar met wetenschappelijke ambities. Maar wat
er aan houding naar voren komt, is van hetzelfde troebele mengsel als in de eerste
roman: ontrouw, bedrog, oppervlakkigheid, egoïsme, echtbreuk en echtscheiding,
homosexualiteit, enz., bovenal een hopeloze zinloosheid en leegheid.
De indruk wordt gewekt dat Wilson helder rustig water even omroert; de modder
die komt opborrelen is verbijsterend. Dan stelt zich onmiddellijk de vraag: waartoe
dient dit? Art for art's sake? Daar zijn we in deze realistische eeuw wel aan ontgroeid.
Uit leedvermaak? Hier blijkt niets van. Wilson toont wel is waar weinig medelijden
bij het zien van het resultaat van zijn geroer; mogelijk dat er iets bitters steekt in de
wijze waarop wetenschappelijke onkreukbaarheid geplaatst wordt tegenover
onwaarheid van mensen onderling; over het algemeen genomen is hij echter een
objectief en kil buitenstaander, die zich mogelijk nog wat beheerst en de vuilste
modder niet eens boven laat komen. Om te doceren, of om te preken? een sociale
roman dus? Ook hiervan blijkt niet veel: de auteur houdt zich daarvoor te veel op
de achtergrond, en is in het geheel niet gepassioneerd Waarom dan? De auteur
zelf geeft ons geen antwoorden, maar zijn wijze van uitbeelden doet denken aan
Newman's to register life
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als het doel van de roman, of aan Shakespeare's: to hold, as 'twere, the mirror up
to nature, to show the very age and body of the time, his form and pressure. Indien
dit de raison d'être is van zijn roman, dan is zij een horribele aanklacht tegen, en
veroordeling van, Anglo-Saxon Attitudes. Het verklaart waarom ook dit boek zo triest
en grauw is.
We moeten hier nu onmiddellijk aan toe voegen dat het boek dan geenszins
geslaagd mag heten. Is de schrijver wel zulk een neutrale toeschouwer? Is er
werkelijk sprake van een geheel vrij blijvende afzijdigheid? Beeldt hij het leven uit
zoals het is, of zoals hij het ziet? Naar onze overtuiging mist Wilson de ware
diepte-visie: hij kent maar twee dimensies. Het leven van de uitgebeelde mensen
moge vlak en plat, oppervlakkig en platvloers zijn, nergens blijkt er bij hen enige
reactie op eigen oppervlakkigheid, noch in de vorm van een existentiële angst noch
in de vorm van een zelfvoldaanheid. De getekende leegheid komt ons als
sub-menselijk voor. Op gelijke wijze missen we the power and the glory, althans
het uitzicht op iets bovenaards en bovenmenselijks. Mogelijk dat de auteur ons zal
zeggen dat hiervoor zonde nodig is, en dat in Anglo-Saxon Attitudes geen ruimte
is voor zonde, omdat zijn karakters daar te klein, te dom, voor zijn: opnieuw
sub-menselijk. Wij accepteren dit niet. O.i. maakte Wilson de fout houdingen uit te
beelden, deze te illustreren door zijn karakters. Hun functie werd op deze wijze
primair een dienstbaar zijn aan een bepaalde opvatting waarin zij moeten passen,
waarvoor zij bruikbaar materiaal moeten leveren. Maar wordt het woord materiaal
gebruikt, dan ben ik inderdaad terecht gekomen bij wat sub-menselijk is.
Dit tekort wreekt zich in de vorm van deze roman. De gesprekken - en er zijn er
zo veel - missen vaak overtuiging en doen gekunsteld aan. Een boeiende beschrijving
van het incident ontbreekt; de beeldspraak is menigmaal geforceerd, en weinig
explosief. We bespeuren een kleurloosheid van stijl, die misschien wel wonderlijk
past bij het kleurloze van de uitgebeelde levenshouding, maar als deze even zeer
en even snel verveelt. Het merkwaardige blijft dan dat de roman toch indruk maakt,
en de reden hiervan lijkt ons te zijn dat de gehele opzet van Wilson zo ambitieus is,
en wij ongemerkt daardoor een maatstaf krijgen opgedrongen die zeer hoog ligt.
Het boek kan niet ter zijde worden geschoven; in zekere zin is het onvergetelijk,
maar dan op de wijze dat het eerste aanwezig zijn bij een operatie onvergetelijk is.
Wanneer de operateur zich beperkt tot het open en bloot leggen van afzichtelijke
wonden, is de aardigheid er gauw van af: we verwachten meer. We beschouwen
deze tweede roman van Wilson dus niet als een meesterwerk, en met dit oordeel
bevinden we ons in het goede gezelschap van de anonieme criticus van The Times
Literary Supplement. Waarbij we echter niet uit het oog verliezen dat dit eminente
blad het wel de moeite waard vond aan de roman een hoofdartikel te wijden: hetgeen
hoogst zelden gebeurt!
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Toneelkroniek
Toneel in Nederland
Jan Ros S.J.
EEN tenminste in Nederland niet afnemende belangstelling voor het toneel belet
toch niet, dat bij velen een gevoel van onzekerheid, lusteloosheid en zelfs iets van
een malaise-stemming kan worden waargenomen. Reden tot bescheidenheid en
geduld, ook in dit overzicht over de tweede helft (februari-juli) van het afgelopen
seizoen, een terugblik, omdat bij het verschijnen ervan reeds lang een nieuw seizoen
is begonnen. Ook hier is de rust kort tegenwoordig.
‘Een prijzenswaardige daad’ hebben enkele letterkundigen terecht in een open
brief aan de Nederlandse Comedie de opvoering door dit gezelschap van Vondels
Lucifer genoemd, maar ook ‘slechts een eerste stap’. Onder het vele dat Vondel
heeft geschreven behoort zijn dramatisch werk tot het voornaamste, al spreekt er
soms meer edele bezieling uit dan eigenlijke dramatiek. Maar met meesterlijke
beheersing van de taal heeft de dichter er heel zijn rijkdom aan hart en verstand,
zijn ontroering, hartstocht en grootheid van visie in een dankbare aanvaarding van
Gods schepping in neergelegd. Schuldbesef en ootmoedsmotief vormen er de kern
van, de ootmoed van het schepsel, die naar Vondels eigen ervaring door strijd moet
worden verworven.
Lucifer dat de weinige buitenlanders die het kennen ons benijden, is geschreven
in 1654 en dateert dus uit Vondels tweede periode, toen hij de Griekse tragedie en
de niet altijd juist begrepen theorie van Aristoteles had leren kennen. Zijn held is
hier dus ‘schuldig’. De, zoals zijn naam reeds aanduidt, aartsengel van het licht
wordt een verblinde opstandeling. Hij ziet de afloop van de strijd die immers niet
twijfelachtig kan zijn, en wil zich toch niet buigen. Zo wordt hij het ergste symbool
van louter ondergang. De handeling wordt geboren uit de ziel van de optredende
personen, de dramatiek komt op uit het vers en moet in het zeggen plastische vorm
krijgen.
Te veel is naar mijn oordeel de geestelijke achtergrond en inhoud die in het stuk
is te vinden en er zijn hoogste waarde aan geeft, bij deze opvoering verloren gegaan.
Het decor, waarin de hemel, waarin het stuk speelt, als het uitspansel was opgevat,
was een vondst. De barokke costuums hadden heel goede en heel lelijke dingen.
De mise en scène was eenvoudig maar tot in details zeer verzorgd. Knap waren de
belichtingsmogelijkheden benut. Maar eenheid van stijl ontbrak. De goede engelen
bleken de zwakste partij en waren in het algemeen te elegant zonder dat de
opstandelingen daartegenover werkelijk demonisch werden. De vrouwelijke klank
in de reien hield deze dun en broos. Het moeilijke bodeverhaal uit het vijfde bedrijf
maakte een machteloze indruk. Het was duidelijk de spelers ernst maar er zal nog
veel werk moeten worden verzet als deze ernst wil worden beloond. Een langdurige
traditie is noodzakelijk voor het juist hanteren van Vondels taal, wil zijn vers de volle
klank krijgen die het in zich draagt. Maar naar veler opvatting was deze voorstelling
een der hoogtepunten van het seizoen, en, zegt Strindberg, ‘als de toeschouwer
een toneelrecensie leest, wil hij zijn opvatting bevestigd zien en niet bekritiseerd’.

Streven. Jaargang 10

57
Aan de rol die de traditie speelt herinnert de opvoering van een Griekse tragedie,
hier die van Euripides' Medea door het Rotterdams Toneel. Alleen reeds traditie en
door de Grieken als vanzelfsprekend aanvaarde conventies hebben de Griekse
tragedie verhinderd ooit realistisch te worden. Deze stukken gaan niet over individuen
maar over de mensen, bij Euripides, vanaf Aristoteles tot Lessing als de grootste
van de drie Griekse treurspeldichters beschouwd, verscheurd door elkaar
tegenwerkende hartstochten en de strijd tussen deze hartstochten en hun verstand.
Ook bij hem speelt het lijden dat de mens over zichzelf brengt door zijn dwaasheid
of slechtheid tegen een achtergrond van goddelijk handelen een grote rol. Deze
achtergrond is in het Medeathema zoals het door de wereldliteratuur is overgenomen,
dikwijls verdwenen.
Medea, een gepassioneerde vrouw van sterk karakter en grote intelligentie, is de
verpersoonlijking van een blinde en irrationele kracht in de mens. In haar liefde voor
Jason heeft zij alles tot zelfs de grootste misdaden tegenover haar eigen familie
voor hem overgehad. Deze aan lager wal geraakte held wil echter zijn positie
verbeteren door een goed huwelijk zonder zich erom te bekommeren dat hij reeds
vrouw en kinderen bezit. Tegenover Medea gedraagt hij zich als een impressario,
die in de binnenlanden van Afrika een buitengewoon goede sopraan heeft ontdekt.
Een compromis valt hem gemakkelijk, voor Medea is het onmogelijk. Zijn gedrag
doet haar liefde in verachting en haat veranderen en brengt haar er tenslotte toe
na een hevige en wanhopige tweestrijd haar eigen kinderen te vermoorden om zich
op haar man te wreken en hem te treffen in het enige dat hij liefheeft. Door aard en
aanleg is haar haat zo groot dat deze over haar moederlijke gevoelens zegeviert.
Het verloop van de gebeurtenissen heeft Euripides gewelddadig verkort, zijn
behandeling van Medea's ‘psychologie’ is typisch rhetorisch, Jason is al te eenvoudig
getekend.
Het Rotterdams Toneel bezit niet de krachten om een klassieke tragedie te
bezetten en dus moest de voorstelling wel gedeeltelijk falen. Caro van Eyck speelde
echter een sterk aangezette en gespannen Medea en Ton Lutz heeft als regisseur
vooral met het koor in opstelling en beweging goede resultaten weten te bereiken.
Een daad van betekenis die grote waardering verdient moet de opvoering worden
genoemd door de Haagse Comedie van Requiem voor een non door William
Faulkner. Men heeft gezegd dat dit requiem geen requiem, deze non geen non en
zelfs dit stuk geen stuk is. Zeker is deze dies irae aan de Mississippi, een soort
vervolg op de roman Sanctuary van dezelfde schrijver, niet evenwichtig en niet altijd
duidelijk en overtuigend. Overmaat, herhaling en half uitgesproken gedachten
ontbreken evenmin als in zijn romans. Maar het werk heeft iets monumentaals al is
dit niet tot het einde toe volgehouden, het is boeiend, fascinerend zelfs en levert
een toneelavond op hoog niveau.
Om karaktertekening is het de schrijver niet te doen geweest. Hij geeft een gevecht
om loutering onder invloed van een kwellend en nimmer zwijgend geweten, uitgedrukt
in de advocaat van de negerin Nancy en oom van Temple Drake, de negerin zelf
en de gouverneur. Nancy heeft een moord gepleegd op een zuigeling en dit wordt
de aanleiding tot de levensbiecht van de moeder van het kind, die Nancy redden
wil. Deze is echter niet te redden en wil ook niet gered worden omdat zij haar straf
op zich wil nemen als een uitboeting voor haar zonden. Maar Temple redt haar
eigen ziel na een moeizame strijd tegen de aantrekkingskracht van het kwaad die
groter in haar blijkt dan zij dacht.
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De spankracht van dit moeilijk speelbare en ook aan het publiek hoge eisen stellende
stuk heeft de voorstelling onder regie van Karl Guttmann wel voortdurend kunnen
vasthouden. Steeds overtuigend was Myra Ward als Temple Drake, reeds fysisch
een zware rol maar vooral door de gecompliceerdheid van gevoelens die zij moet
uitbeelden. Naast haar moeten Albert van Dalsum als advocaat, Elisabeth Anderson
als Nancy en Gijsbert Tersteeg als gouverneur worden genoemd. Faulkner schildert
verwording, maar gelooft aan geweten, uitboeting en loutering door lijden. Zijn vorm
is echter chaotisch en het werk blijft een geval.
Geheel en al een geval blijft Van de brug af gezien van Arthur Miller, een
gedramatiseerde anecdote van een eenvoudige en goedmoedige havenarbeider,
die tegen de gecompliceerdheid van gevoelens voor zijn pleegkind niet op kan, haar
aan niemand gunt, de Italiaanse immigrant als een indringer beschouwt, in zijn eigen
begeerten verward geraakt en niet tot bezinning kan komen. Een uitstekend
geschreven karakterschets vol boeiende soms afstotende scènes met sterke effecten
en een luidruchtig slot. Helemaal geen volmaakt werk, maar als realistisch drama
met een naturalistische dialoog een dankbaar speelstuk en een volksdrama, dat
door zijn succes bewijst dat de smaak van het publiek in de loop der tijden niet zo
heel veel verandert.
Nu maakt de schrijver voor dit alles zijn excuses, want al zegt hij zelf, dat hij ‘recht
op zijn doel afgaat en alleen dát gezegd zal worden wat noodzakelijk is’, in
vormgeving sleept hij er nogal het een en ander bij, dat gezocht en geforceerd moet
worden genoemd.
De Nederlandse Comedie heeft van dit stuk onder de zeer overwogen regie van
Henk Rigters en met Ko van Dijk in de voortreffelijk gespeelde hoofdrol een
uitstekende voorstelling gegeven, die in staat is avond aan avond volle zalen te
trekken.
Minder aandacht trokken de opvoeringen van de overige ernstige stukken. Geen
land wellicht is in het bezit van zoveel poëtische drama's als Ierland, maar veel
daarin staat ver van ons af en voor ons hebben de gebeurtenissen plaats als in een
soort vierde dimensie. Bovendien is Deirdre en de zonen van Usna, naar de oude
Ierse vertelling door John M. Synge voor het toneel bewerkt, epiek gebleven, vaag
en verheven, zonder spanning en dramatische bewogenheid, terwijl daarbij nog het
hoofdmoment op de achtergrond is geraakt. Het was sympathiek van de toneelgroep
Theater voor het regisseren van deze bleke afdruk van de sage de jonge Erik Vos
te vragen, maar de opgave bleek ver boven diens krachten te liggen. Hartstocht en
wildheid, naast iets buitenaards en waardigs hier geëist, en ook ruimtewerking
werden gemist. De directeur van het gezelschap sprak euphemistisch van een
‘verdeelde ontvangst’.
Zeer verdienstelijk was de homogene opvoering bij dezelfde toneelgroep van
Familieconflict van Diego Fabbri. In de strijd van drie families om een kind, de moeder
en haar man, de vader en diens vrouw en de pleegouders, heeft de schrijver alle
mogelijkheden bedacht, die hier te pas kunnen komen. Zodoende is een
onwaarschijnlijk geval ontstaan, waaraan de auteur abrupt een einde moet maken
en waarin jacht op effecten het stuk vertroebelen. Het kind wordt het slachtoffer van
de zoals Fabbri het uitdrukt, verkeerd gerichte liefde van degenen die het omringen
en allen erkennen dan ook schuld op het einde, maar dit op één lijn stellen van alle
partijen blijft onverklaard en bevredigt niet. Toch

Streven. Jaargang 10

59
geeft hij ook weer in dit werk er blijk van, dat hij voor het toneel kan schrijven, een
stuk goed bouwen, karakters tekenen en speelrollen leveren.
Ondanks alle hulde die men de spelers van de Nederlandse Comedie kan en
moet brengen, is gebleken, dat Koud Licht van Carl Zuckmayer een vervelend en
mislukt stuk moet worden genoemd. De merkwaardige zaak Klaus Fuchs stond de
schrijver voor ogen in dit spel van het gewetensconflict van een atoomgeleerde met
zijn verraad en zijn bekering. Geen van beide zijn echter duidelijk gemotiveerd,
zodat temidden van allerlei overbodige bijkomstigheden een kern ontbreekt.
Geen succes ook werd bij de Haagse Comedie De Eerstgeborene van Christopher
Fry. Regisseur en spelers hebben er blijkbaar niet uit gekund, wat hun echter niet
kwalijk te nemen is. Want hierin was de schrijver hun voorgegaan. In zijn bewerking
voor het toneel van het bijbelverhaal van Mozes en diens rol bij de uittocht van de
Joden uit Egypte, waarin vele mogelijkheden liggen, is een ondramatisch geheel
ontstaan met mensen zonder leven en gebeurtenissen zonder spanning, zodat hij
meer nog dan in zijn ander werk het gevaar niet is ontsnapt om in gepraat te vervallen
en met franje allerlei dingen op te sieren die niet of nauwelijks in het verhaal passen.
Uiterste zorg was door de Haagse Comedie besteed aan decor, costuums, regie
en spel van Rembrandt door H.M. Planten. Zo werd deze toneelbijdrage tot de
herdenking van het 350-ste geboortejaar van onze grootste schilder een geslaagd
kijkspel met uiterlijke toneeleffecten. Meer kan het niet worden, want het werk zelf
is mislukt, zoals niet te verwonderen valt. Met de meest oprechte bedoelingen heeft
Planken een schets geschreven van de schilder in zijn tijd en milieu gedurende zijn
laatste levensjaren in de Jodenbreestraat en op de Rozengracht.
Een genie is natuurlijk iets heel bijzonders, maar wij hebben geleerd onderscheid
te maken tussen de artist en de mens, al ontkennen sommigen de mogelijkheid
daartoe. En zo is in het gewone leven een genie niet altijd bijzonder, maar dikwijls
gewoon, soms een beetje of erg zonderling. En dus wordt ook Rembrandt hier een
burgerman, die een aantal gebeurtenissen beleeft, waarvan Dr. Knuttel bewijzen
wil dat zij grotendeels als een romantiserende legende moeten worden beschouwd,
wat natuurlijk aan het stuk als zodanig niets behoeft af te doen, maar misschien
toch de schrijver voor vals pathos had kunnen behoeden. R. verliest zijn vrouw,
kind, goede naam en geld en praat daarbij oppervlakkig over kunst en theologie.
Het zou allemaal meer aanvaardbaar geweest zijn als het maar niet over Rembrandt
ging. Wat Albert van Dalsum in de hoofdrol van dit stuk, dat niet zoveel kansen tot
spel biedt, presteerde, was gezien zijn tekst, bijna angstwekkend.
Herman Heijermans noemt zijn Eva Bonheur een genoegelijk toneelspel en dus kan
hiermee de bespreking van de blijspelen beginnen. Dit volksstuk in drie bedrijven
en twee verdiepingen brengt een dramatisch conflict en is goed geschreven.
Burgerlijkheid brengt het ook, hier in de zin van benepenheid waartegen Jasper en
Miep zich verzetten, de eerste uit een wat magere levensfilosofie, maar zo dat toch
ook de innigheid die dit begrip meebrengt en een zekere blijmoedigheid die vertedert
niet ontbreken. Het Rotterdams Toneel heeft er een alles samen gave voorstelling
van gebracht met Nell Koppen in de titelrol, die op slot van rekening eigenlijk in het
stuk kan worden gemist. Zij speelde de zielige figuur van Eva Bonheur, zoals
Heijermans haar ironisch laat heten, zeer
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sterk en bracht ook daarin de verstandige en goedhartige vrouw naar voren die zij
ook is.
Met een beetje angst in het hart gaat men dikwijls naar stukken van schrijvers,
die vooral schijnen gebruikt te worden om schouwburgen te openen of nieuwe
gezelschappen te laten debuteren. Een van deze schrijvers is Lope de Vega, die
wellicht geen enkel meesterwerk heeft voortgebracht maar wiens ongelofelijke
produktiviteit altijd weer ras-toneel blijkt te zijn. Van zijn De dwaze dochter is het
verhaal nauwelijks na te vertellen, maar temidden van een zoals te verwachten
aantal elkaar doorkruisende verliefdheden wordt een onbenullig gansje door de
tovermacht van de liefde tot een zo niet intelligente dan toch zeer slimme jonge
dame. Bij de vlotte en levendige voorstelling, die de toneelgroep Puck in een door
al te gemakkelijke grappigheid soms ontsierde vertaling heeft gebracht, bleken de
damesrollen, waaronder Tine de Vries uitblonk, sterker bezet dan die van de heren.
Velen schijnen in Engeland op school She Stoops to Conquer van Oliver Goldsmith
vervelend te hebben gevonden. Aldus tenminste William Stoker, die op verzoek van
Theater dit stuk onder de titel Een nacht vol verwarring bij dit gezelschap is komen
regisseren zonder dat uit de resultaten duidelijk is geworden, dat daarvoor een
Engelsman nodig was. Ook bij ons echter lijkt toch wel een overrompelende
voorstelling gewenst om het lichtelijk onnozele geval aanvaardbaar te maken van
de min of meer vermakelijke ontwikkelingen die er ontstaan als Marlow het huis van
zijn aanstaande schoonvader aanziet voor een herberg. Deze huwelijkscandidaat
heeft verder de merkwaardige eigenschap schuchter te zijn in de omgang met
meisjes van zijn eigen stand, maar een uitbundige durf te bezitten als hij meisjes
ontmoet die op de maatschappelijke ladder lager staan. Een gelukkige afloop voor
alle partijen is natuurlijk vanaf het begin gegarandeerd. Misschien heeft de
voorstelling later de eigenschappen gekregen die ons aan dit werk nog werkelijk
genoegen kunnen doen beleven. Bij de première was dit niet het geval.
Een overrompelende voorstelling heeft ook nodig maar kreeg ook bij de
Nederlandse Comedie Een Huwelijk onder Lodewijk XV van Alexandre Dumas Père.
Daarvoor zorgden prachtige costuums, een stijlvol decor, de regie van Ank van der
Moer, die het juiste hoge tempo had gevonden en blijk gaf van gevoel voor humor,
ironie, stijl en elegantie, en uitstekend toneelspel met in de hoofdrollen Han Bentz
van den Berg als een oppervlakkig romantische graaf en Kitty Janssen als de
charmante gravin. Zo bracht deze liefdesgeschiedenis tussen echtgenoten een
avond van licht vermaak, die een groot en verdiend succes werd.
Zo oud als de wereld van John Boynton Priestley, voor Nederland niet nieuw
meer, is niet veel meer dan een handig grapje, waarin op het laatst de aardigheden
op zijn, en een poging om te laten zien hoever men op het toneel kan gaan met
toneel weg te laten. Drie echtparen treden op, waarvan een voor de muzikale
omlijsting zorgt en met het voornaamste paar het huwelijk bekijkt van een derde
groep, waarvan de tragedie in miniatuur op een klein toneeltje wordt opgevoerd,
die dan de lotgevallen van de hoofdgroep blijkt te spelen. Het stuk werd plezierig
maar soms wat te nadrukkelijk gespeeld.
Toen Tirso de Molina in 1620 in El Burlador de Sevilla voor het eerst Don Juan
op het toneel bracht zal hij niet hebben vermoed, dat hij een onsterfelijk karakter
had geschapen, dat in allerlei varianten in de wereldliteratuur zou terugkeren. Had
hij echter voorzien, wat Jean Anouilh in Ornifle van deze figuur zou
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maken, misschien had hij zich nog wel eens bedacht. Nog toont de Franse schrijver
wel dat hij speelbare rollen kan leveren, maar zijn Don Juan is zonder diepte of
glans en het stuk mist ieder niveau, is woordrijk, goedkoop en vulgair. Ook de moeite
die niet zonder resultaat de Haagse Comedie aan de voorstelling had besteed kon
ons niet doen vergeten dat wij in de schouwburg wel plezier willen hebben maar
toch ook als volwassenen wensen behandeld te worden.
Nederlandse Comedie en Rotterdams Toneel hebben het seizoen besloten mee
een zomerblijspel. Het eerste gezelschap had daarvoor een stuk gekozen, dat gaat
over het aan de man brengen van debutantjes, een Engels gezelschapspelletje
waarvoor wij bij ons geen equivalent kennen. De twee huwelijkscandidaten voor het
debutantje heten hier David en dit moet de Nederlandse titel De ware David verklaren
van dit Londens succes. Op ons maakt dit stuk van William Douglas Home een
onnozele indruk. De voorstelling die ik zag was duidelijk nog niet genoeg voorbereid.
Gelukkiger getroffen had het het Rotterdams Toneel met Krik Krak, een van de
vele onderwerpen waarmee Edouard Boudet zich heeft bezig gehouden. Het is een
dwaze boevenkomedie uit de Parijse onderwereld waarin een fatsoenlijke jonge
man is terecht gekomen. De intrige is vrij mager en de tekst niet altijd zeer fijnzinnig.
Uit de goede bezetting moeten vooral Lia Dorana en Jan Teulings worden genoemd.
Aan het in het algemeen vrij matte en weinig feestelijke Holland Festival heeft het
toneel nauwelijks aandeel gehad. De tot een gelukkige traditie geworden opvoering
van Elckerlyc op de binnenplaats van het Delftse Prinsenhof belef, ook al traden er
vrij veel andere spelers op, even treffend. Naast deze allegorie met haar symbolische
uitbeelding van abstracties staat eveneens uit de late middeleeuwen Mariken van
Nieumeghen met individuen en realiteit. Om de vijf jaar wil Nijmegen dit mysteriespel
zien en het was nu in het kader van het Festival opgenomen, gespeeld door Theater,
dat wederom van Dalsum voor de regie had aangezocht. Zo keerden goede en
minder goede eigenschappen van enige jaren geleden terug. In zekere zin is de
markt te Nijmegen voor dit stuk de ideale plaats, maar brengt ook grote nadelen
mee, als te grote speelruimte, lawaai van de omgeving en zodoende het verloren
gaan van de innigheid en stille devotie die dit werk ook kenmerken. Deze nadelen
zijn moeilijk te ondervangen. Nu staat een kijkspel met spectaculaire effecten op de
voorgrond. Zeer te prijzen was de vertolking door Mia Goossen van Mariken gegeven.
Uit het buitenland kwamen het Staatsschauspiel Stuttgart en Le Théâtre National
Populaire onder leiding van Jean Vilar. Het optreden van het eerste gezelschap met
Schiller's hecht en helder gebouwde Maria Stuart was zo weinig bevredigend dat
men zich afvraagt of de organisatoren hier wel wisten wat zij lieten komen. Een niet
gelukte poging om romantiek en hedendaagse veel meer beheerste speelstijl te
verbinden leverde een kil en berekend geheel.
Het Franse gezelschap heeft de voortreffelijke naam die het reeds twee jaar
geleden verkregen had, bevestigd en versterkt. Niet door L'Avare van Molière, dat
als een klucht werd gespeeld. Een tragische achtergrond die deernis kan wekken,
was met opzet vermeden. Harpagon, door Vilar gespeeld, die groter is als regisseur
dan als speler, was een om zijn gierigheid belachelijke figuur, soms bijna zelfs een
grappenmaker, die voor vrek speelde.
De opvoering van Marivaux' Le Triomphe de l'Amour werd echter een ideale
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toneelavond waarvoor nu eens werkelijk superlatieven niet te sterk zijn. Het
onderwerp van het door Vilar als het ware herontdekte stuk is conventioneel en
staat ver van ons af. Natuurlijk triomfeert de liefde over alle moeilijkheden die de
ingewikkelde intrige meebrengt, maar niet zonder dat alle zeven spelers ook werkelijk
een rol te spelen hebben gekregen. En deze Grieken en Griekse vrouwen uit
Lacedaemon kennen door en door de lessen van het Italiaanse, Spaanse en wat
latere Franse theater. Door regie en spel werd het stuk een verfijnde verrukking.
Vilar doet niets overbodigs en niets overdrevens, hij kent geen vrees en geen
overmoed. Het toneel is sober aangekleed, de decors enkel aangegeven door een
paar requisieten. Maar de ruimte, die hij zo groot mogelijk wil, wordt ook volledig
benut. De vormgeving is zeer bewust en berekend maar lijkt improvisatie. Zo krijgen
en taal en beweging volop hun kans en dit ensemble weet ook deze kans geheel
te benutten.
Als nieuw werk bracht de Toneelvereniging alleen Bandjir, het eerste stuk van de
toneelspeler Lo van Hensbergen. Deze thriller geeft wel enige sfeer, maar mist te
zeer het hier zo belangrijke element van spanning. Overigens is dit gezelschap zo
goed als ongemerkt verdwenen, of liever uitgebreid en omgezet in het Nederlands
Toneelgezelschap. Gedeeltelijk is dit een gevolg van de organisatie, die heden het
toneelleven zowel van de kant van de spelers als van 't publiek kenmerkt. Veel
goeds heeft zij ongetwijfeld gedaan, maar zij is toch ook een van de factoren die tot
gemis aan spanning en zelfs tot verstarring dreigen mee te werken. Daarnaast heeft
in het bewerken van deze verandering vooral de cultuurspreiding een rol gespeeld,
bijna een modewoord, maar tot dusver een begrip waarover geen weten of
deskundigheid schijnt te bestaan maar alleen verschillende graden van
onwetendheid.
Ook het Zuidelijk Toneel heeft hieraan zijn bestaan te danken, al is men hier van
een prestigekwestie gaan spreken, waarnaast dan toch ook wel op noodzaak mag
worden gewezen. Moeilijkheden zullen hier zeker niet ontbreken. Men klaagt immers
over gebrek aan spelers en onder hen weer over een tekort aan leiders. Bovendien
vragen hoorspel en televisie om mensen en proberen een vaste kern te vormen.
Toch volgt uit dit alles merkwaardigerwijze niet dat nu dan ook alle spelers, en
daaronder zelfs met bekende namen, emplooi hebben gevonden.
Terecht klaagt men nog meer over gebrek aan repertoire. Somber was het geluid,
dat het P.E.N. congres in Wenen over de jonge toneelschrijvers liet horen. Er zijn
niet genoeg stukken al zijn er te veel toneelschrijvers of liever - want dit is niet
hetzelfde - schrijvers van toneelstukken. Zelfs een groot aantal voorstellingen behoeft
nog geen bewijs te zijn van een werkelijk succes. Juist door de organisatie van het
publiek kan dit immers het geval zijn met werken, die dit om inhoud of opvoering
niet waard zijn. Op de duur moet dit ten nadele van het toneel werken en de
belangstelling verminderen. Reeds nu hoort men meer dan eens de klacht, dat
iemand aan wie zijn abonnement of lidmaatschap zes voorstellingen levert, slechts
over één of twee daarvan voldaan is en dan besluit een volgend seizoen van toneel
af te zien. En zonder abonnement is het dikwijls moeilijk en soms onmogelijk de
schouwburg binnen te komen. Maar dit alles behoort tot wat Findlater naar Henry
James ‘the unholy trade’ noemt.
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Internationale kroniek
De tragedie der Poolse emigratie
Jean Lamy
MEERDERE gebeurtenissen hebben onlangs weer de aandacht gevestigd op het
lot der ongelukkige Polen, die door de tweede wereldoorlog verdreven werden. Wij
spreken hier niet van de miljoenen die in de de Sovjet-Unie toegevallen gebieden
woonden en die ofwel, bij honderdduizenden, op weg naar de verbanning, ofwel in
de verbanning stierven, die vandaag nog - ongeveer vijftigduizend - in de U.S.S.R.
op de terugkeer wachten, of die, uit de vroegere Poolse Oost-gebieden verdreven,
in het huidige Polen overgeplant werden. Ook de vóór 1939 in meerdere golven
naar Duitsland (hoofdzakelijk Westfalen), het Noord-Oosten van Frankrijk en België,
de Verenigde Staten - vijf tot zes miljoen -, Brazilië, Argentinië, Canada
geëmigreerden blijven hier buiten beschouwing. Dezen zijn voor het grootste gedeelte
in deze landen ingeburgerd. In enige landen hebben zij het verband met hun oude
Heimat, de Poolse taal - tenminste als tweede - en de Poolse gebruiken bewaard,
bijzonder in de U.S.A., en in het Franse kolenbekken waar minstens twee generaties
hun nationale overlevering vasthouden, terwijl vroegere Poolse emigranten uit de
landadel en de intelligentia in hun nakomelingen reeds lang hun nationaliteit verloren.
Elders, bijzonder in Noord-West Duitsland willen de emigranten of hun kinderen
niets meer van Polen weten. Al deze bannelingen en nog meer hun nakomelingen
hebben gemeen dat zij sociaal en economisch in de gastnatie gelijk berechtigd zijn
opgenomen. In Frankrijk hebben de Poniatowski's, Ostrorogs, Kosciuszko's,
Strowski's een aanzienlijke positie ingenomen; het wemelt er van geleerden,
bestuursambtenaren en officieren van Poolse afkomst. Kooplieden, technici,
arbeiders uit vroegere immigraties zijn met hun oer-Franse collega's volkomen
gelijkgesteld. Een blik op de uithangborden in Gelsenkirchen of Essen toont veel
Poolse namen, welker dragers zich geheel en al in hun Duitse omgeving
ingeschakeld hebben. Evenzo is de toestand in Italië en Zwitserland; vijftig tot
honderd jaar zijn voldoende om van immigranten volwaardige burgers van het
nieuwe land te maken.
Hoe verschillend hiervan is de toestand der jongste Poolse emigratie, die tussen
1939 en 1945 zich ver in het rond op de aardbodem heeft neergezet, voorlopig met
het vurige verlangen terstond na de oorlog terug te keren. Deze betreurenswaardige
mensen wier aantal een of anderhalf miljoen kan bedragen, waren ofwel voor de
Duitse of voor de Russische invasie, later uit de bezetting, gevlucht, of zij hadden
in het Poolse leger gevochten en waren na de oorlog, dikwijls langs de wonderlijkste
omwegen, ergens aangeland waar ze zich vestigden. Bij hen allen sloten zich in
niet te groot aantal vluchtelingen aan, die het onder het volksdemocratische regiem,
vooral in zijn Stalinse aëra, niet uithielden en liever ‘de vrijheid kozen’.
Het natuurlijke middelpunt der emigratie was sinds juni 1940, toen de tot dan
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toe op Franse bodem in Angers verblijvende Poolse exiel-regering zich naar
Engeland begaf, Londen. Hier waren de president der republiek Raczkiewicz en de
door generaal Sikorski geleide regering in dezelfde toestand als andere in
Groot-Brittannië asyl-verkrijgende legitieme Staatshoofden en regeringen uit door
Hitler bezette landen. Hun situatie scheen volkenrechtelijk zelfs bijna beter. Want
de Poolse Exiel-regeringen stond in de door de vijand bezette Heimat geen Vichy,
geen Quissling tegenover. De emigranten koesterden zich in de illusie dat zij in een
wel verwoest, maar in wezen onveranderd Polen zouden terugkeren. Deze
verwachting kreeg een eerste schok, toen na het samengaan der Sovjet-Unie met
de Geallieerden het Kremlin duidelijk te kennen gaf, de Poolse Oost Provincies als
Oekraïnse of Wit-Russsische landen in het Sovjet-verband te willen opnemen, toen
verder, na de schokkende tragedie van Katyn, Moskou een nieuwe breuk met de
Londense Polenregering provoceerde en deze een communistisch ingesteld team
tegenoverstelde, dat eerst als nationaal comité, dán als provisorische regering en
tenslotte als regering der Nationale eenheid optrad en onder bescherming der
Sovjet-wapenen de macht in de door het Rode Leger bezette gebieden overnam,
voorzover deze niet aan de U.S.S.. werden overgedragen.
Toen had de eerste scheuring in de emigratie plaats. De linkse partij - de
Boeren-partij en enige Socialisten met enige Christelijke Democraten - wilde het
met de Russophiele koers proberen en, om maar spoedig terug te kunnen keren,
met de gevestigde Communisten samenwerken, in de hoop langzamerhand,
steunend op de meerderheid, de macht in handen te krijgen. Mikolajczyk met enige
politici van geringere naam bleef twee jaar lang lid van een coalitiekabinet in
Warschau. Toen vluchtte hij weer in de verbanning, naar Engeland en later naar de
U.S.A. Hevig teleurgesteld, voortaan een onverzoenlijke vijand van het huidige
Poolse regiem, doch voor de intransigenten uit de emigratie door zijn tijdelijk
samenwerken met de Communisten verdacht. Mikolajczyk gaat nog steeds eigen
wegen. Hij zelf, zijn belangrijkste metgezel, de uitstekende historicus en vroegere
gezant in Moskou Prof. Kot, en de aanhangers der eens in Polen zo machtige
Boeren-partij (P.S.L.) spelen in de groene internationale een zekere rol; zij
ondervinden een zekere reserve in de U.S.A., minder bij Britse en Franse
regeringspersonen.
De onverzoenlijken in de verbanning, die ook in de jaren 1945-1947 elke
toenadering tot de Warschauer machthebbers afwezen, hebben zich na Raczkiewiczs
dood in twee hoofdgroepen gesplitst, waarvan de ene in de U.S.A., de andere in
Britse sferen ondersteuning vindt. August Zaleski, Raczkiewiczs opvolger als
president der Republiek in de verbanning, de vroegere minister van Buitenlandse
Zaken onder Pilsudski - von Beek destijds verdrongen en als westers gezinde op
de achtergrond geraakt - en in het kabinet Sikorski, had eerst volgens de
eenstemmige opvatting aller verbannen Polen de legaliteit en de rechtcontinuïteit
belichaamd. Na afloop van zijn ambtsperiode weigerde hij zijn post te verlaten. Hij
geldt voor zijn aanhangers verder als staatshoofd, en de Britse regering ruimt hem
een wat dubbelzinnige positie in. Het Verenigde Koninkrijk erkent weliswaar sinds
1945 slechts de Warschauer regering, laat echter toe dat Zaleski in zijn ‘Slot’ feitelijk
de functies van President der Poolse exiel-republiek uitoefent, dat diplomaten van
vreemde mogendheden bij hem geaccrediteerd zijn en dat hij vertegenwoordigers
in deze Staten onderhoudt, zo b.v. bij het Vaticaan, in Spanje, in de Libanon. Zaleski
heeft verder om de beurt
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elkaar aflossende kabinetten benoemd, aan welker top, behalve onbeduidendheden,
ook mannen van naam stonden, als Generaal Bor-Komorowski of Cat-Mackiewicz,
over wie wij nog spreken zullen. Achter deze naar Londen opziende emigratie-groep,
waarvan zich de laatste jaren talrijke ontevredenen hebben afgescheiden, staan
vooral de meeste vroegere Pilsudski-aanhangers van links, een deel der aristocratie
die goede betrekkingen onderhoudt met de voorname wereld in Engeland, de meeste
intellectuelen en in het algemeen dat deel der emigratie, wie het gelukt is in den
vreemde vaste voet te krijgen, daaronder ook bijna alle gepoloniseerde Joden. Zij
hebben weliswaar een heftige afkeer van de Warschauer volksdemocratie, willen
zich echter niet in romantische dromen verliezen, en als zij over terugkeer of de val
van het Communistisch regiem spreken, dan houden zij het eer met de Fransen
van vóór 1914, die druk over Elsas-Lotharingen spraken, maar weinig aan het
herwinnen daarvan dachten, zoals zij, zouden echter ook de Poolse reaalpolitici der
emigratie met vreugde elke omkeer in het Oosten begroeten en dan terstond op het
toneel verschijnen.
Een tweede groep appelleert intussen aan de oude Poolse verzetsgeest; zij wil
ondanks de huidige wereldsituatie zich voortdurend op een komende derde oorlog
voorbereiden en dan als bevrijde bevrijders met de wapens naar Polen terugkeren.
Het is begrijpelijk dat dergelijke gedachten bij de massa der emigranten toegang
vinden, vooral bij de beklagenswaardigen die zich in den vreemde niet thuis voelen,
die sociaal gedeclasseerd werden en die thuis alles verloren, doch in de verbanning
niets bereikten. Beoefenaars van een geestelijk beroep die zich als slecht betaalde
handwerkers moeilijk staande houden, gewezen beambten, officieren,
grootgrondbezitters, die hun standsgevoel niet kunnen afleggen, doch een armzalig
bestaan leiden, zijn voorbestemd die vooruitzichten toe te juichen, die door de rivalen
van Zaleski, door de op het ogenblik door een zekere Pajak voortgezette regering
en door vele anderen worden nagestreefd. De scherpere, strijdlustige richting wordt
geleid door een raad van drie, die als regentschap te beschouwen is en de taak van
staatshoofd heeft. Een zijner leden, de rechtse socialist Arciszewski, die vroeger
onder Zaleski minister-president der verbanning geweest was, is gestorven en zo
zijn als regenten nog slechts twee politici over, graaf Raczynski, te voren Pools
gezant in Londen, en minister van Buitenlandse Zaken, en de wereldberoemde
generaal Anders. Hun terzijde staat een uitvoerende macht waarin de socialist
Ciolkosz en de nationaal-democraat Bielecki de voornaamste rol spelen. (Deze
tegenregering beschouwt zich overigens officieel nooit als een ministerie). Ondanks
de aristocratische leiding - niet slechts Graaf Raczynski, maar ook de Baltische
Baron Anders mét zijn omgeving, waarin, te beginnen met adjudant Vorst Lubomirski,
zeer veel magnaten zijn, heeft alle moeite zich zo democratisch te gedragen als dit
hun Amerikaanse beschermers verlangen - zou deze groep, het ‘Zjednoczenie’
(eenheid), de beslissende majoriteit der emigratie kunnen uitmaken. Zij wordt door
het Amerikaanse Staatsdepartement begunstigd - Anders is in mei 1956 op zijn reis
door de U.S.A. door Eisenhouwer in een lange audiëntie ontvangen -; de Poolse
organisatie der U.S.A. geeft de voorkeur aan de Zjednoczenie en de clerus mét de
Katholieke politici treedt in de keuze tussen de vrijmetselaar Zaleski en de eerst
later vroom geworden Anders op voor deze, voor de vroegere Pilsudski-generaal
Sosnkowski en voor de onkreukbare Raczynski. Anders laat geen gelegenheid
voorbijgaan om zijn Katholicisme te betuigen; hij werd door de H. Vader ontvangen.
Nu werft de generaal sinds enige tijd voor een Pools leger in
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de verbanning, dat reeds nu in de gebrekkige vrede moet worden voorbereid.
Meerderen zijner aanhangers zijn met Westerse geheimdiensten in contact getreden,
wat bij de Polen der Obediëntie Zaleski of Mikolajczyk veel ergernis gewekt heeft.
Critici van het Zjednoczenie verwijten het volledige afhankelijkheid van de U.S.A.
en tevens een onvoldoende beoordeling van de huidige wereldsituatie.
Temidden van deze hevige strijd, die de Poolse emigratie verscheurt, hebben de
Communisten gemakkelijk spel, vooral... als zij geen communist zijn. In het teken
van het ‘Sneeuwsmelten’ heeft de Warschauer regering een taaie, ijverige agitatie
ontplooid om zoveel mogelijk bannelingen naar Polen terug te lokken. Een aparte
‘Vereniging tot verbinding met de Emigranten’ richt zich niet slechts tot de burgers
van Poolse afkomst in vreemde staten, maar ook en vooral tot de later
geëmigreerden. De leiding dezer organisatie tracht vertrouwen in te boezemen door
aanzienlijke namen die tot terugkeer naar Polen uitnodigen. Zo treffen wij daar naast
talrijke bekende geleerden ook een vroegere vriend van Mikolajczyk en oud-minister,
het Boerenpartij-lid Wyczch, de uit de verbanning teruggekeerde gewezen
minister-president der Londense Polenregering Hanke, verder dichters, musici en
vooral onder 89 persoonlijkheden niet minder dan zes Katholieke priesters en
eveneens veel Katholieke leken. Radio-uitzendingen en een weliswaar weinig
aantrekkelijk tijdschrift ‘Kraj’, persoonlijke ‘Einsatz’ van naar het buitenland gezonden
niet-communistische propagandisten en in bijzondere gevallen, als het prominenten
betreft, diplomatieke gesprekken trachten de massa der emigranten en afzonderlijke
‘week’ geworden verbannen politici of geleerden en schrijvers voor de terugkeer te
winnen.
In het algemeen nog zonder succes. De grote demonstratie der in Engeland
verblijvende Polen naar aanleiding van het bezoek van Chroestsjef en Boelganin
bewees zeer uitdrukkelijk, dat de emigranten de verlokkingen niet vertrouwen en
niets willen weten van een Russisch gecontroleerd regiem. Toch zijn nog meerdere
duizenden de oproep uit Warschau gevolgd. De vandaaruit sinds april uitgezonden
berichten zijn bezig een ander klimaat te scheppen. Vele op de voorgrond tredende
bannelingen, die nog kort te voren de gedachte aan een terugkeer in de
volksdemocratische Heimat verontwaardigd zouden afgewezen hebben, bevonden
zich in een moeilijk innerlijk conflict. Sommigen hebben dit conflict in de laatste
maanden in de zin der Warschau-uitnodiging opgelost. Daaronder drie mannen die
op onderling verschillende gebieden een schitterende naam hebben: de
tennismatador Skonecki, - die vijf jaar vroeger ‘de vrijheid gekozen’ had - de fysicus
Klemensiewicz en, de veertiende juni, de beroemdste van allen, Stanislaw
Cat-Mackiewicz, niet slechts een jaar lang eerste-minister van het Londense
exiel-kabinet - dit was ook zulk een doorsneefiguur als de reeds vroeger
teruggekeerde Christelijke vakbondleider Hanke -, maar ook Polens schitterendste
publicist sinds een mensenleeftijd, royalist, heraut en bewonderaar van Pilsudski,
vóór 1939 hoofdredacteur van het Wilnase dagblad ‘Slowo’, steeds een onafhankelijk
eenling, doch een onaantastbaar karakter en een beproefde patriot. De terugkeer
van deze ene politicus betekent voor het Warschauer regiem een groter succes
dan, afgezien van alle personen-cultus, die van duizenden vertwijfelde en
teleurgestelde kleine luiden. Mackiewicz heeft namelijk in zijn verklaringen voor en
na zijn opvallende stap met de hem eigen onbevangenheid duidelijk uitgesproken,
dat hij van twee kwaden - het uitzichtloze volharden in de verbanning en de
aanwezigheid in een communistisch geregeerd land, welks moeilijke
bestaansvoorwaarden hij kent - het verblijf in

Streven. Jaargang 10

67
Polen als het minste beschouwt, zolang men van hem niet het offer van zijn intellect
vraagt. Het was een slimme schaakzet van het regiem dat het de ‘gerepatrieerde’
toestond terstond bij aankomst op het vliegveld af te kondigen dat hij altijd een
tegenstander der richtlijnen van het heersende systeem geweest was. Waarbij dan
Mackiewicz onder tranen er aan toevoegde dat hij dankte voor de hem bereide
grootse ontvangst; nu was er in Polen geen onderscheid meer tussen overwinnaars
en overwonnenen. Reeds vroeger had Mackiewicz in zijn Londens weekblad
‘Tygodnik’ zich allerscherpst uitgelaten tegen Anders' legerproject en in zijn
persoverzicht de uitlatingen van de door een reis naar Warschau onder de indruk
gekomen Labour-afgevaardigde Crossman geciteerd, dat namelijk in Polen een
tweede revolutie aan de gang was. Dit en tevens de overtuiging dat - zoals de ‘New
York Times’ midden mei met recht klaagde - de Polen van de grootmachten der
vrije wereld geen ernstige hulp ontvingen, heeft aan Mackiewiczs besluit de doorslag
gegeven. Voegen wij erbij dat de teruggekeerde expremier en publicist de beproefde
vriend van een overeenstemming met Duitsland (niet met het Pankower regiem) is:
zo wordt ons het verloop der lotswisselingen in de Poolse emigratie volkomen
duidelijk. Een andere, tragischer oplossing heeft de psychische tweespalt van
geestelijk hoogstaande bannelingen bijna tegelijkertijd in New York vertoond, toen
zich daar Jan Lechon, een der grootste, zo niet de grootste lyricus der natie op het
ogenblik, door een sprong uit zijn hotelkamer het leven benam. Mede-oprichter der
Klassistische school van de ‘Skamander’, bewonderaar van Pilsudski, tot 1940
legatie-raad bij het Poolse gezantschap te Parijs en belast met de
cultuuraangelegenheden, was hij in de tweede wereldoorlog over Zuid-Frankrijk
naar Brazilië gevlucht, vandaar was hij overgestoken naar de U.S.A. zonder ooit
het brandend verlangen naar de Heimat te overwinnen. Zijn tegenzin tegen het daar
heersende regiem was echter nog heviger; de laatste tijd schijnt hij geen andere
uitweg uit zijn verterend innerlijk conflict gezien te hebben dan de vrijwillige dood.
De terugkeer was hem mogelijk geweest; herhaaldelijk was hij daartoe uitgenodigd.
Deze teruggekeerden hebben officieel niets te vrezen, geen politiebemoeiingen
en geen gerechtelijke vervolging, sinds hun de wet van 27 april 1956 volledige
amnestie verzekert. Wanneer toch de meeste emigranten aarzelen of zelfs niet aan
een terugkeer denken, dan is dit om de volgende motieven: zij wantrouwen de
bestendigheid van de zachtere koers; zij vrezen in Polen slechtere
levensverhoudingen, belastingen, arbeidsvoorwaarden aan te treffen dan in het
Westen en zij hebben geen zin in een communistisch geleide, van de U.S.S.R.
afhankelijke staat een door hen gehaat en ondanks alles nooit door de Warschauer
machtshebbers verloochend einddoel, de communistische samenleving, na te
streven. De gebeurtenissen te Posen op 28 juni hebben deze angsten nieuw voedsel
verschaft. Niets had de pogingen der tot terugkeer manende stemmen scherper
kunnen doorkruisen dan deze plotselinge niet mis te verstane blik in de huidige
Poolse werkelijkheid. Daar nu de verhoudingen in de emigratie voor de meerderheid
ook niet zeer verheugend zijn, zal in afzienbare tijd de tragedie der door de tweede
wereldoorlog uit hun vroegere omgeving verdreven honderdduizenden geen
harmonische, bevredigende oplossing - en zeker niet de op zich zelf natuurlijk van
de terugkeer - vinden.
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Litteraire kroniek
Holland-Festival 1956: Schillers Maria Stuart
Judith Mindszenthy
EVEN als verleden jaar, heeft het Holland-Festival ook ditmaal een stuk van Schiller
op zijn programma gezet. Deze keer is voor de opvoering een beroep gedaan op
het ensemble van het ‘Staatsschauspiel Stuttgart’, waardoor het nederlandse publiek
kennis heeft kunnen maken met het spel van een der grootste thans levende duitse
actrices, Elisabeth Flickenschildt.
In 1799 zocht Schiller, die juist zijn ‘Wallenstein’ beëindigd had naar een nieuw
onderwerp om er een drama van te maken. Hij wou een ‘vrij gefantaseerd, niet
historisch’ thema bewerken, hij verlangde naar een ‘hartstochtelijke, menselijke stof’
zoals hij aan zijn grote vriend Goethe schreef. Het was laatstgenoemde die uit
Weimar hem evenwel attent maakte op de figuur van de ongelukkige schotse
Koningin: Maria Stuart. Was het omdat pas zes jaar geleden een andere koningin
op gelijksoortige wijze haar leven had beëindigd?
Schiller begon onmiddellijk de geschiedkundige bronnen te bestuderen. Als leraar
in de geschiedenis (zijn dissertatie handelde over een Nederlands onderwerp,
getiteld: ‘Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen
Regierung’) vond hij het aantrekkelijk, zich nauwkeurig in een historisch tijdperk in
te werken. Zijn oeuvre omvat dan ook toneelstukken gewijd aan episoden uit het
verleden van Spanje (Don Carlos), Italië (Die Braut von Messina), Zwitserland
(Wilhelm Tell), Frankrijk (Die Jungfrau von Orleans), en het Duitse Rijk (Wallenstein).
Maar de historische gegevens te kennen en met hen vertrouwd te zijn is één ding
en een ander, de feiten uit een leven, dat vijfenveertig jaar duurde (Maria Stuart
werd in 1642 geboren en onthoofd in 1687) tot een drama te creeëren, en dat volgens
klassieke normen van eenheid van plaats, tijd en handeling. Dat Schiller met zijn
materie te worstelen had, weten wij uit de briefwisseling met Goethe. Maar niet
alleen per post, ook gedurende een persoonlijke ontmoeting tussen de twee dichters
in Jena kwam de opzet uitvoerig ter sprake. Het goedgekeurde ontwerp werd nog
zes weken lang bewerkt, en daarna, op 4 juni 1799, begon Schiller het in vers te
brengen.
Het beëindigen van het eerste bedrijf ging ‘met veel tijdverlies’ zoals in een brief
aan Goethe te lezen staat, want voor de zo noodzakelijke expositie van het proces
tegen Maria Stuart had hij met een ‘tendens tot droogheid’ te vechten. Maar aan de
andere kant heeft hij veel ‘Lust und Freude’ aan het werk; hij is er van overtuigd,
dat juist dit onderwerp erg geschikt is voor een drama, daar het ‘bijzondere tragische
kwaliteiten’ bezit. Het tweede en de helft van het derde bedrijf werden achter elkaar
geschreven, dan komen in september 1799 onverwachte hindernissen. Schillers
vrouw wordt ziek, andere werken moeten voltooid worden en - zij gaan verhuizen
naar Weimar. Maar dit laatste heeft een stimulerende invloed: de aanwezigheid van
de Schouwburg maakt Schiller pas van zijn roeping als toneelschrijver bewust.
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Ondanks de tijd, die hij moet besteden in het eerste voorjaar van de negentiende
eeuw aan een duitse bewerking van ‘Macbeth’ (de invloed van dit
Shakespeare-drama op zijn Maria Stuart is een geliefd literairhistorisch onderwerp
geworden), is Maria Stuart, nauwelijks een jaar nadat Schiller met deze tragedie
was begonnen, voltooid (op 9 juni 1800). De eerste opvoering ervan vindt al vijf
dagen later plaats (de repetities waren al begonnen, nog voor dat het laatste bedrijf
geschreven was) in de Stadsschouwburg van Weimar.
Hij heeft de griekse methode van Euripides toegepast, dat is, hij heeft de ramp
al in de eerste scènes zichtbaar naar voren laten komen en de handeling in het
vervolg zo opgebouwd, dat alle reddingspogingen de katastrofe uitsluitend
bespoedigen en dichter bij brengen. De bereidwilligheid van alle helpers bewerkt
slechts, dat de spanning verhoogd wordt en het onherroepelijke vorm krijgt.
Het was moeilijk de poëzie met het geschiedkundig materiaal zo te vermengen,
dat al het bruikbare uit de overlevering benut werd en ook de fantasie tot haar recht
kwam. Er zijn door Schiller drie bedachte incidenten in de stof ingelast, waarmee
het historisch toevallige tot tragische onontbeerlijkheid gemaakt, en de veelvuldige
en uit elkaar lopende werkelijkheid in een grieks noodlotsdrama veranderd wordt.
De verzonnen scènes (Leicesters verhouding tot Maria, de figuur van Mortimer
en de ontmoeting tussen de twee koninginnen) geven blijk van 's dichters diep
psychologisch inzicht en dragen ertoe bij, zijn geniale manier van karaktertekening
te tonen. Karakters, die in dit stuk helemaal niet geidealiseerde helden zijn.
Integendeel, geen zwakheid, geen van hun minder achtbare trekken worden ons
onthouden. Wij krijgen te horen, dat Elisabeth met haar koninklijke mantel ‘.... Die
wilde Glut verstohlener Lüste deckt....’ met de klemtoon op het feit, dat ook haar
moeder de goede zeden negeerde, want had Anna Boleyn niet wegens een
bloedschuldige verhouding tot haar broer het schavot moeten beklimmen? En van
Maria Stuart zegt de dichter, dat zij is niet:
‘....gefühllos,
Nicht kalter Strenge klagt die Welt dich an,
Dich kann die heisse Liebesbitte rühren,
Du hast den Sänger Rizzio beglückt
Und jener Bothwell durfte dich entführen....’.

Maar ook het verschrikkelijkste blijft ons niet verborgen, nl. dat zij met Bothwell, de
moordenaar van haar echtgenoot, is hertrouwd, en dat, hoewel zij van zijn bloedige
daad wist, neen, nog erger:
‘....Ich liess die Tat geschehn,
Und lockt' ihn schmeichelnd in das Todesnetz....’.

Met deze onthulling heeft Schiller zeker bereikt wat hij wilde: ‘Maria voelt en verwekt
geen tederheid, geen zachte stemming. Haar noodlot is, hevige passies te ondergaan
en te doen ontstaan’. Een vrouwenfiguur, uit wie een geheimzinnige magie vloeit.
Want zelfs nu nog, schoon zij 17 jaar gevangene van de koningin van Engeland is,
belichaamt zij voor deze, ondanks haar weerloosheid, een angstwekkende
bedreiging. En Elisabeth, de zo voortreffelijk geschetste scherpe, trotse, ‘koninklijke
huichelaarster’ is een slavin van haar eigen angst geworden. Maar op het ogenblik,
dat Elisabeth na veel aarzelen zich eindelijk van haar tegenstandster bevrijdt, na
Maria's onthoofding, is zij in haar positie moreel niet sterker geworden; zij blijft
eenzaam en in een diepere zin veroor-
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deeld op de troon achter. En Maria krijgt de apotheose van een martelaresse.
In het laatste bedrijf heeft Schiller de griekse noodlotstragedie tot een religieus
mysteriespel verheven. Met een koninklijke dood verlaat de zondares deze wereld,
ondervindt het als genade, door dit onrechtvaardige einde haar oude schuld te
mogen boeten. De scène van het sterven, het een-worden van het menselijke met
het goddelijke, is de bekroning van dit over gekroonde hoofden geschreven stuk.
Wanneer Maria Stuart van al het aardse afscheid neemt, heeft uitsluitend haar
zieleleven haar interesse, zij verlaat de gevangenis en bereikt de oneindige vrijheid
van het hiernamaals.
Dat de protestantse Schiller beschreef, hoe Maria Stuart, trouw aan haar katholieke
geloof, voor haar dood de heilige teerspijze ontvangt, heeft in die tijd veel opzien
gebaard. Zelfs de Vorst van Sachsen-Weimar meende, dat het beter was dit weg
te laten, daar het publiek het als ontwijding van de heilige handeling zou kunnen
beschouwen. Körner uitte zich hierover: ‘Dat men godsdienstige handelingen op
het toneel niet kan verdragen, is alleen een bewijs van de onwaardige opvattingen,
die men tot nu toe van de theaterkunst heeft. Maar zo lang dit nog duurt, is het goed,
dergelijke scènes te veranderen. Men heeft dubbel op te letten, te sparen wat voor
iemand heilig is, omdat er voor zo weinig menschen überhaupt nog iets heiligs
bestaat’.
De idee van het verlost worden is echter niet aan godsdienstige formules te binden.
Volgens Schlegel is Schillers begrip voor het katholicisme uit zijn bewondering voor
de barokkunst van het pauselijke Rome geboren. Daarom motiveert Mortimer zijn
bekering tot het katholicisme met de regels:
‘....Wie ward mir, Königin,
Als mir der Säulen Pracht und Siegesbogen
Entgegenstieg....’

want voor de protestantse dichter was het katholicisme het geloof van een
kunstenaarsvolk, dat in Italië thuis hoort.
‘Maria Stuart’ heeft weliswaar niet alleen wegens zijn religieuze inhoud oorzaak
tot kritiek gegeven. Een tijdgenoot schreef: ‘Ik las Maria Stuart met grote
belangstelling, maar ik weet niet, wie meer mijn medelijden eiste: de ongelukkige
Maria of de nog ongelukkiger dichter. Ik meen te geloven, dat het door de boosheid
van de Schlegels (belangrijke critici) is ontstaan, die Schiller als toneelschrijver niet
konden uitstaan en, om hem te plagen, dit monster onder zijn naam hebben
uitgebroed’. Een andere: ‘Met sterf-scènes kan iedereen effect maken’. Een derde:
‘Schiller heeft in het vijfde bedrijf op vochtige zakdoeken gespeculeerd’. Maar er
waren ook verdedigers. ‘Maria Stuart is het op het toneel even zo gegaan als in het
leven. Haar strenge rechters hebben haar heur kleine smetten als grote fouten
toegerekend, terwijl zinnelijker waarnemers door haar zegevierende schoonheid
overweldigd, haar ondanks de smetten beminden’.
En Körner: ‘Je hebt een handeling voorgesteld, typerend voor de manier waarop
de oude meesters dit deden. En hoewel je personnages niet vlekkeloos, dus geen
echte helden zijn, is het je toch gelukt die hoge ontroering op te wekken, die de
echte tragedie eigen is’.
Maar het oordeel van Schillers tijdgenoten kan ons koud laten. Nu, meer dan
anderhalve eeuw later, staat Maria Stuart als één van de succes-drama's op het
programma van vele duitse schouwburgen. Hoeveel rijker en hoeveel veelzijdiger
Schiller was dan zijn critici, heeft de waardering van vele generaties bewezen.
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Politiek Overzicht
Internationaal
IN augustus werd de politieke hemel plotseling verduisterd door het Hitleriaanse
optreden van de Egyptische president Nasser. Na vier jaren het hoofd geweest te
zijn van de ‘Revolutionaire militaire Raad’, die het land bestuurde, was Nasser in
juli door 98% der Egyptische kiezers, zoals in onmondige landen gebruikelijk is,
voor zes jaar tot president gekozen en was zijn ‘volksconstitutie’, wier parlement in
oktober bijeenkomt, aanvaard. Op de verjaardag van de verdrijving van Faroek (18
juni) nam hij volgens een met de Britse regering gesloten verdrag, in
tegenwoordigheid van de Russische minister van buitenlandse zaken, Sjepilof, en
van de voormalige Britse commandant Robertson, plechtig bezit van de afgestane
Britse marinebasis in de kanaalzone. Na een teleurstellend onderhoud met Tito en
Nehroe op het Joego-Slavische eilandje Brionu trof hem de slag, dat Brittannië en
de V. St. hem lieten weten. dat zij hun aanbiedingen tot financiële steun bij het
totstandbrengen van de Asoeandam introkken. Amerika had 56 miljoen dollar beloofd,
Engeland 14 miljoen en de Wereldbank 200 miljoen. Wegens zijn relaties met
Moskou, dat hem rechtstreeks wapens leverde, volgens een latere bekentenis van
Nasser, was het vertrouwen in deze leider verloren gegaan. Het State Department
verschuilde zich achter het bezwaar, dat Egypte zijn eigen aandeel in de kosten
niet kon opbrengen en vreesde, dat er tussen de Nijlstaten (Soedan) geen
overeenstemming bestond over de verdeling van het Nijlwater. Nasser echter
vertrouwde op de half en half beloofde hulp van Moskou en verklaarde in het
openbaar, dat hij, zonder acht te slaan op hen, die toezicht ‘op onze hulpbronnen’
trachten te houden, voort zou gaan op de weg van ontwikkeling en vooruitgang. De
daad volgde op het woord. Want terwijl hij voor een auditorium van 150.000 personen
verzekerde, dat hij de dam zou bouwen op de schedels van de 120.000 Egyptenaren,
die tijdens farao Necho (500 v. Chr.) waren omgekomen bij de aanleg van het
Suez-kanaal, werden alle kantoorgebouwen en installaties langs het kanaal bezet
en genationaliseerd. In 1888 was te Constantinopel de internationale status van het
Suez-kanaal vastgelegd en toevertrouwd aan de Suez-maatschappij, waarop
Engeland met zijn in 1876 door minister Disraeli van de Egyptische pasja
overgenomen aandelen voor c. 44% de grootste invloed heeft. De afloop van deze
concessie was bepaald op 1968. Zo lang wilde Nasser niet wachten. Eden wees er
op in het Lagerhuis, dat Nasser zonder overleg en zonder toestemming de
maatschappij had genaast en dat de veiligheid van de doorvaart, die voor Engeland
een kwestie is van leven en dood, in handen van een man, die door zijn woordbreuk
niet te vertrouwen is, niet gegarandeerd was. Alleen een internationaal toezicht kan
deze waarborg geven. De Franse regering van Mollet en Pineau had nog minder
reden tot vertrouwen in de ‘kolonel’, omdat hij te Cairo, ondanks zijn belofte, het
vuurtje van de Algerijnse rebellen brandend hield. Wapenleveranties aan Egypte
werden stopgezet, Egyptische sterling saldi werden geblokkeerd, troepen en
vlooteenheden kregen opdracht om de Britse positie in het oostelijk deel van de
Middellandse zee te versterken. Dulles, wiens aanwezigheid te Londen door een
conferentie met de Zuid-Amerikaanse staten vertraagd was, haastte zich naar de
Britse hoofdstad en stelde zich aanvankelijk op het standpunt der beide Europese
mogendheden. ‘Het is duidelijk, dat de naasting een vergeldingsdaad was voor
ingebeelde grieven. Het is ontoelaatbaar,
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dat het Suez-kanaal door Egypte wordt geëxploiteerd voor zelfzuchtige doeleinden’.
Evenwel was hij tegen het gebruiken van geweld. De ‘Grote Drie’ hebben besloten
te Londen een conferentie samen te roepen van de ondertekenaars van de
Suez-conventie van 1888 (waaronder Nederland) en van de vertegenwoordigers
van de landen voor wie het Suez-kanaal van vitaal belang is: 24 in totaal. Men was
vooral benieuwd, hoe Moskou en Cairo op de uitnodiging zouden reageren. Moskou,
de achterbakse ophitser van Egypte, aanvaardde de uitnodiging, maar met zoveel
reserves, dat van medewerking weinig of niets te verwachten viel. In plaats van op
16 augustus moest de conferentie tot het einde der maand worden uitgesteld. Het
aantal deelnemers moest met 22 anderen (alle satelliet- en Arabische staten) worden
uitgebreid. De nationalisatie van het kanaal mocht niet ongedaan worden gemaakt,
omdat er geen reden was zich bezorgd te maken over de vrijheid van de scheepvaart
en het sprak vanzelf, dat ‘het accepteren van de uitnodiging tot niets verplicht’.
Bovendien zou het juister zijn, dat de bespreking van de scheepvaart door kanalen
en zeestraten van internationale betekenis (Panama en de Dardenellen) door de
V.N. zou geschieden. Na dit Russisch gebaar was het niet twijfelachtig hoe Nassers
antwoord zou uitvallen. Eerst op 12 augustus kwam het af. Aan 500 journalisten
deelde de Egyptische president mee, dat hij de voorgestelde conferentie, gezien
de omstandigheden, niet kon beschouwen als een internationale conferentie, die
bevoegd is besluiten te nemen. Egypte was bij de bijeenroeping niet gehoord; bij
de uitgenodigde landen ontbraken er 19, die ook van het Suez-kanaal gebruik
maakten, het program van de conferentie ging te ver: het wilde de kwestie van een
internationaal beheer en van internationale controle aan de orde stellen, terwijl het
zich zou moeten beperken tot de internationale waarborging van de vrije doorvaart
door het kanaal. In dit laatste opzicht verkreeg Egypte steun bij de V. St. die wel
‘internationale middelen’ wensten, maar het beheer over het kanaal aan Egypte
wilden laten. Een internationaal orgaan, waaraan klachten over de vrije doorvaart
werden doorgegeven, kon volstaan. Behalve Egypte heeft ook Griekenland geweigerd
aan de conferentie te Londen deel te nemen. Wegens de gespannen verhouding
tussen Londen en Griekenland, veroorzaakt door het Britse optreden op Cyprus,
meende de Griekse regering beter te handelen met zich afzijdig te houden. In plaats
van Griekenland bood zich de Oost-Duitse volksrepubliek, zich opvolger wanend
van het voormalig Duitse keizerrijk, mede-ondertekenaar van de conventie van
1888, als gegadigde aan, maar de Britse regering liet de ongevraagde delegatie
niet toe, omdat zij ‘niet de bevolking van de Russische zone representeert’. Tot
grote geruststelling van Adenauers regering.
De conferentie had een vlotter verloop en was van korter duur dan gevreesd werd.
Nadat Dulles de voorwaarden had opgesomd, waaraan een oplossing van de kwestie
moest voldoen: het kanaal dient te worden geëxploiteerd als een vrij, veilig en
internationaal vaarwater, mag niet betrokken worden in Egyptische binnenlandse
politiek, alle wettige rechten en belangen van Egypte zouden worden erkend en
aan de Suez-maatschappij zou een billijke compensatie worden uitgekeerd, stelde
de Sovjet-minister Sjepilof zeven andere punten voor, waaronder het voorstel de
conferentie uit te stellen. opdat ook Nasser, over wiens rechten het tenslotte ging,
er aan zou deelnemen. Zijn rechterhand, majoor Ali Sabri, was echter, hoewel niet
als gedelegeerde, te Londen aanwezig. De Indiase gedelegeerde, Krisjoe Menon,
was tegen Dulles' voorstel. Hij voelde meer voor de absolute souvereiniteit van
Egypte over het kanaal. De tegenstelling was dus: Dulles wil een beheerraad, waarin
Egypte vertegenwoordigd is en India wil Egypte alleen het kanaal laten beheren,
onder toezicht van een adviserende commissie van de kanaalgebruikers. 18 van
de aanwezige landen hechtten hun goed-
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keuring aan het plan-Dulles, terwijl de Sovjet-Unie, India, Ceylon en Indonesië aan
het plan-Menon vasthielden. Niet in de vorm van een ultimatum, maar op een
beleefde manier zou men het meerderheidsplan aan Nasser voorleggen. Omdat op
deze conferentie de meerderheid de minderheid niet kon binden stelde Menon de
eis, dat de Egyptische president officieel (feitelijk wist hij er alles van en daarmee
was hij het gloeiend eens) op de hoogte werd gesteld ook van het Indiase plan.
Ondanks heftig verzet van Sjepilof werd besloten aan Nasser de notulen van het
verhandelde te zenden en hem te verzoeken een commissie, samengesteld uit 5
vertegenwoordigers der 5 werelddelen, onder leiding van de Australiër Menzies wel
te willen ontvangen en het plan-Dulles goed te keuren. Als Nasser ‘neen’ zou zeggen,
dan ‘zal er een zeer ernstige situatie ontstaan’, verklaarde de Britse minister van
buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd.

Nederland
Drie en een halve week heeft formateur Drees nodig gehad om tot enig resultaat te
komen omtrent de uitgaven voor de defensie en de huurverhoging. Er waren echter
nog meer punten te bespreken, zoals de bezitsvorming, de handhaving der
Nederlandse souvereiniteit over Nieuw-Guinea en de dootrekking van de
pacificatie-gedachte voor het hoger onderwijs. Namens de K.V.P. wenste Romme
ook deze punten in het regeringsprogram opgenomen te zien. De protestantse
partijen hadden daartegen geen bezwaar, maar Drees beperkte zich tot
algemeenheden. Tot het uiterste toe hebben Drees en Romme gepoogd een redelijke
oplossing der ‘knelpunten’ te vinden, zelfs de leider der anti-revolutionairen, prof.
Zijlstra werd ter bemiddeling geroepen. Het mocht alles niet baten. Na enige aarzeling
legde Drees zijn opdracht neer. Daarop gaf de koningin aan prof. Romme dezelfde
opdracht, die Drees ontvangen had: ‘een kabinet te vormen, dat geacht kan worden
het vertrouwen van het parlement te genieten’. De andere partijen, zelfs de V.V.D.,
stonden niet afwijzend tegenover Romme's program. dat een aanvaardbare grondslag
voor alle partijen werd geacht.
Niet aldus de P.v.d.A. Schriftelijk kreeg de formateur te horen van de
P.v.d.A.-fractievoorzitter: ‘Uw program sluit de mogelijkheid van overeenstemming
te enenmale uit’. Prof. Romme was er niet door verrast, omdat ook ‘subjectieve’
redenen een rol in de politiek spelen. In dit geval meende de P.v.d.A. haar gezicht
te moeten redden: geen Drees dan ook geen Romme.
Romme legde zijn opdracht neer. Nu trad de derde man op het toneel: prof.
Lieftinck, die als coryfee van de P.v.d.A. zeven jaar lang 's lands financiën met
succes beheerd had. H. Majesteit benoemde hem tot informateur. Naarstig stelde
hij oriënterende onderzoekingen in naar de mogelijkheid de kloof tussen de beide
grote partijen te overbruggen. Over vier van de vijf punten van Romme kon de
informateur zijn partijgenoten heenbrengen, doch op het vijfde punt, de bezitsvorming,
zou zijn bemiddeling stranden. Lieftinck had voorgesteld, dat het nieuwe kabinet
een onderzoek zou voorstellen, welke fiscale maatregelen ter bevordering van de
bezitsvorming zouden worden genomen. Burger echter wenste de nieuwe regering
slechts te verplichten tot handhaving van het reeds ingediende wetsvoorstel om de
werkgeversbijdrage voor bouwspaarfondsen vrij te stellen van sociale lasten en van
loon- en inkomstenbelasting en deze voorzieningen nog uitbreiden tot andere op
duurzaam bezit gerichte werknemersspaarfondsen. Hiervoor is Lieftinck bezweken.
Hij liet zijn eerste opzet en daarmee de eisen van de K.V.P. in de steek en stelde
zich op het standpunt van de heer Burger. Dit brak de draad met de K.V.P. af en
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Lieftinck deelde H.M. mee, dat zijn pogingen op ‘niet te overbruggen tegenstellingen’
waren afgestuit. Daarop werd hem een
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nieuwe opdracht verstrekt. In minder dan geen tijd stelde de informateur een nieuw
program op, over welks mogelijkheid hij zich ‘bij leidende personen uit het politieke
leven’ ging oriënteren. De opdracht om langs een extra-parlementair kabinet op een
bepaald moment tot een parlementair kabinet te komen leek echter te fantastisch.
Hoewel alle fracties hadden geadviseerd een formateur uit re rechtse groeperingen
aan te wijzen, ging de formateur voort met het zoeken naar candidaten voor zijn
zetels, maar de een na de ander weigerde zijn aanbod te aanvaarden. Eindelijk trok
Lieftinck de enig aanvaardbare conclusie en bracht H.M. ‘eindrapport’ uit van zijn
bevindingen. De ‘derde’ man trad terug. Prof. Romme achtte zich politiek niet de
aangewezen persoon om thans de vorming van een kabinet op zich te nemen en
verwees H.M. naar een (in)formateur uit protestants-christelijke kring. Deee ‘fietsende
in de buurt van Kootwijk’ aangetroffen was prof. De Gaay Fortman, aan wie verzocht
werd ‘een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot samenstelling van een
kabinet’. De vierde informateur begon van voren af aan met de bestudering van het
intussen sterk aangewassen dossier. Omdat hij door zijn opdracht alle kanten uit
kan, is het niet uitgesloten, dat hij de steen der wijzen - hoe dan ook - zal vinden.
Tijdens de kabinetscrisis kwam het demissionaire kabinet voor de netelige kwestie
te staan van de brutale weigering van Indonesië om de in de R.T.C. erkende schulden
aan Nederland verder te betalen. Wel die aan andere landen. Van de ene kant werd
volgens Indonesische ‘arithmetiek’ voorgerekend, dat niet Indonesië, maar Nederland
nog voor 2,7 miljard in het krijt stond, van de andere kant schreeuwde Soekarno,
‘wij zijn geen zwendelaars, wij hebben een revolutionaire stap gedaan en onze moed
getoond door stoutmoedig alle R.T.C.-overeenkomsten te verscheuren’. In de
buitenlandse pers heeft men zich afgevraagd, wat het woord van Indonesië nog
waard is en of de verstrekkers van kapitaal zich niet tweemaal zullen bedenken
alvorens daartoe over te gaan?
In een nota heeft de Nederlandse regering niet alleen geprotesteerd tegen het
feit, dat zij niet officieel van het besluit in kennis is gesteld, maar ook tegen de
eenzijdige verbreking van een verdrag, dat mede tot stand was gekomen met
medewerking van vertegenwoordigers van de V.N. (UNCI). Evenwel is, volgens
Indonesische verklaring deze overtreding een ‘binnenlandse’ zaak, zodat de
besprekingen van minister Luns te Londen zinloos waren.
1-9-'56
K.J.D.

België
De verlofmaanden zijn hun traditie getrouw gebleven - niet alleen wat het weer
betreft.... De algemene reislust, waaraan ook de politieke figuren niet konden
weerstaan, slorpte de mensen voldoende op, zodat de regering enkele delicate
maatregelen kon treffen en manoeuvres uitvoeren, zonder gestoord te worden. De
Vlaamse problematiek trad weer voor enkele maanden in het middelpunt der
belangstelling. Tenslotte bracht de vakantie ook de traditionele, in dit geval helaas
diep-tragische verrassing.
Regeringsmanoeuvres? Er waren er heel wat. Het begon met de verklaring van
de Eerste-Minister op de plechtigheid ter gelegenheid van de 80e verjaardag van
Koningin Elisabeth, volgens dewelke Koning Leopold was ingegaan op het verzoek,
een bijzondere opdracht aan te nemen i.v.m. het wetenschappelijk onderzoek in
ons land. Dit was de bekroning van een politiek die er toe strekte, de moeilijkheden
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van de koningskwestie te doen vergeten, zowel door het vorstenhuis, als door de
bevolking. Dan was er de verhoging van de meeste vervoertarieven, met een
uitgesproken voor-
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keur voor diegene, die geen invloed hebben op het indexcijfer.... Verder maakte
dhr. Collard, vlak voor zijn vertrek naar Rusland - waarheen hij de leiding van de
partij en dhr. Spaak volgde, en zelf door minister Leburton van Volksgezondheid
zou gevolgd worden - voor de eerste maal gebruik van een der revolutionerende
mogelijkheden van zijn beruchte wet, door een rijkslagere school op te richten.
Daardoor betreedt hij het terrein van het lager onderwijs, dat hij tot nog toe zorgvuldig
vermeden had - wellicht omdat vroegere schoolstrijdervaringen de gevaren van dat
terrein hadden bewezen. Een ernstig teken.
Ook de Moskou-bedevaarten zelf behoren tot die manoeuvres, wel eerder van
de socialistische partij dan van de regering, maar waar ligt het verschil eigenlijk?
Het is niet altijd zeer duidelijk.... Waar in Oostenrijk en in Nederland de communisten
zich ten voordele van de marxistische eenheid hebben teruggetrokken, zijn de
Belgische socialisten misschien wel een dergelijk ideaal gaan bepleiten. Het is een
feit, dat kort na hen de communistische leiders zich eveneens naar Moskou hebben
begeven.
Tenslotte komt onder de verlofactiviteiten een ereplaats toe aan die van minister
Troclet, die met het Koninklijk Besluit van 14 juli 1956 een derde poging waagde,
om het vraagstuk der ziekteverzekering zoveel mogelijk volgens zijn principes te
regelen. Zo gezegd diende dit besluit enkel tot aanpassing van het vorige akkoord
van 22 februari tussen de regering en de geneesheren. Dhr. Troclet heeft dit akkoord
intussen zeer persoonlijk geïnterpreteerd.... de geneesheren en de christelijke
mutualiteiten die zich de moeite getroostten de overeenkomst na te pluizen stelden
beiden een lange lijst op van punten waar het K.B. van het akkoord afwijkt.
Eigenaardig genoeg, steeds in de zin van meer ministeriële bevoegdheid en minder
autonomie voor de verzekering zelf.... Aan de degradatie van de mutualiteiten werd
trouwens niets gewijzigd. Geen wonder, dat de christelijke, neutrale en
beroepsmutualiteiten evengoed tegen het nieuwe besluit protesteerden en de
uitvoering ervan weigerden, als de geneesheren - op wie het ‘divide et impera’ weinig
invloed heeft tot nog toe. Een ernstige slag werd aan dhr. Troclet toegebracht door
de patroons die, buiten alle partijpolitiek om, weigerden voortaan nog in het Nationaal
Comité en het Beheerscomité van het RVZI te zetelen, wegens de degradatie van
die comités, en tevens een organieke wet over de ziekteverzekering eisten.
Merkwaardig is ook dat de socialistische mutualiteiten, naar vroegere uitlatingen
toch warme voorstanders van nationale gezondheidsdienst en betalende derde in
een schrijven aan de geneesheren, de door de C.V.P.-senatoren verdedigde
principes inzake vrijheid van beroep en van akkoordafsluiting hebben
onderschreven....
De Vlaamse problemen werden geconcentreerd rond de IJzerbedevaart en de
studieweek der Lod. De Raet-stichting. Op de eerste maakte zich, naast een
verscherping van extremistische tendenzen, een zakelijker bewustzijn merkbaar.
Die zakelijkheid kwam dan volop tot uiting op de studieweek te Hofstade: de
inventaris der Vlaamse problemen hoeft men niet ver meer te zoeken, na het goede
werk dat daar werd verricht. De samenwerking tussen linksen en rechtsen levert
daar goede vruchten. Jammer, dat ze op politiek gebied dode letter blijft. Wat zou
enige ruggegraat van de socialistische mandatarissen b.v. niet reeds hebben
vermocht!
Hoe belangrijk al het vorige ook weze, het is allemaal onder de zwarte schaduw
komen te vallen van de mijnramp te Marcinelle, de ergste die ooit een Belgische
mijn teisterde. De schok in de openbare opinie, in binnen- en buitenland is zeer
hevig geweest. Daarvan getuigt de geweldige golf van edelmoedige naastenliefde,
die op korte tijd niet minder dan 100 miljoen B. Fr. voor de naastbestaanden van
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om in de toekomst dergelijke rampen onmogelijk te maken. Het steenkolenprobleem
in België is heel complex. Het vraagstuk van de veiligheid heeft onbetwistbaar de
voorrang. Italië's eis tot onverwijlde oplossing, voorwaarde voor verdere levering
van arbeidskrachten, kan voortaan niet meer worden genegeerd en het is goed dat
ook internationale organismen als het Internationaal Arbeidsbureau en de E.G.K.S.
het probleem op internationaal vlak aanvatten: het stelt zich inderdaad niet alleen
voor België.... Onmiddellijk daarop volgt dat van de marginale mijnen, die sedert de
bevrijding het land miljarden hebben gekost en, wegens in hoofdzaak geologische
omstandigheden, toch beneden een normale produktie blijven. Zakelijk gezien is er
maar één, en een eenvoudige oplossing: de sluiting. Blijft dan de economisch-sociale
weerslag op de getroffen streken; geen onoverkomelijke moeilijkheid, indien men
de inspanning tot behoud van de onrendabele mijnen wil brengen voor de
economische reconversie der getroffen gebieden. De eventuele vermindering van
produktie kan onmiddellijk worden goedgemaakt door het in exploitatie geven van
de Kempische reserves. Tot zover het probleem zakelijk gezien. Politiek stelt het
zich echter wel enigszins anders, en biedt het voor de regering een bijzondere
moeilijkheid. Vooreerst is er haar eigen verantwoordelijkheid. De regering - haar
voorgangster eveneens - is in gebreke gebleven, de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen werkelijk op te dringen. Dit is in concreto te wijten aan een
onenigheid tussen de ministers Rey en Troclet. De regering is eveneens in gebreke
gebleven om het probleem van de marginale mijnen en dat van de kolenreserves
op te lossen. Het is dan ook normaal, dat verschillende aanvragen tot interpellatie
werden ingediend, en de bijeenroeping van de Kamer gevraagd. De regering poogt
echter die interpellaties te ontgaan, wellicht niet zozeer omdat ze voor haar
meerderheid vreest, maar omdat ze haar meerderheid moet samenhouden op de
grondvraagstukken. De socialisten zijn verdeeld: een groep Buset, die het behoud
van de regering op het voorplan stelt, en een groep Renard, die het ogenblik
gekomen acht om het programmapunt der nationalisatie door te zetten. De grote
massa van de socialistische arbeiders staat achter de tweede. De liberalen zijn
echter beslist tegen iedere nationalisatie gekant en het lijkt uitgesloten dat ze op dit
stuk zouden wijken. De Christelijke Volkspartij kan uit deze verdeeldheid slechts
gedeeltelijk profijt trekken, omdat ze zelf een sterke vleugel telt die zelfs tegenover
voorzichtige structuurhervormingen huiverig staat. Het is nochtans zeker, dat een
gedurfde hervorming noodzakelijk is. Maar van de andere kant mag niet worden
geduld, dat de nationalisatie zou dienen tot het behoud van de marginale mijnen,
om louter Waals sentimentele redenen (bij de socialisten zeer levendig). Gezien
deze complexe verhoudingen, gezien vooral het meningsverschil in regeringskringen,
lijkt het waarschijnlijk, dat de regering niet op de eis tot bijeenroeping van het
parlement zal willen ingaan, en veeleer dankbaar de reis van parlementaire
afgevaardigden naar China en Formosa zal inroepen om minstens tot oktober tijd
te winnen.
Bij de omvattende programma's inzake Kongo-politiek die in vorig nummer
besproken werden, is thans een kongolese stellingname gekomen, het manifest
van het inlandse blad ‘Conscience Congolaise’. Het legt de nadruk op de noodzaak
tot spoedige volledige ontvoogding, op de noodzaak van een eigen, volledige
Kongolese beschaving. Het aanvaardt de syndicaten, wijst de politieke partijen af.
Het is duidelijk, dat een stroming onder de inlanders ontstaan is, die erover wil
waken, dat de beloften van moederlandse groepen geconcretiseerd en gehouden
worden. Tenslotte mag gemeld, dat het meningsverschil regering - missies over de
toepassing van het akkoord over de verdeling der schoolbouwkredieten, tot
genoegdoening van de missies geregeld werd.
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Forum
Mátyás Rákosi
Gevallen dictator
Dat waren nog tijden toen Mátyás Rákosi de 9de maart 1952 zijn zestigste verjaardag
vierde, en heel Hongarije, voor zover het verlof kreeg de almachtige ‘geliefde leider
van het Hongaarse volk, de beste leerling van Lenin en Stalin’ te huldigen, dit met
geestdrift en overgave deed; toen hij, enige maanden later de onbeduidende
kleinboer Dobi in een verwijderd Jenseits van alle macht, namelijk op de post van
voorzitter van het collectieve Staatsbeheer plaatste en nu als regeringschef en
eerste secretaris van de Communistische partij alle draden in zijn hand verenigde.
Onder alle miniatuur-Stalins die de grote Stalin imiteerden en zich in zijn gunst
koesterden, was die in Budapest de sterkste, de handigste en de meest opgeblazene.
Vanuit het huis van een kleine joodse provincie-handelsman had hij, als Manó Roth
geboren, langs de omweg van bankbeambte en tevens als lid der illegale
Communistische partij reeds onder de kortstondige dictatuur van Béla Kun in 1919
een invloedrijke positie in de lagere rangen der Radenrepubliek verworven.
De loopbaan van de toen zeven en twintig-jarige scheen beëindigd, toen hij onder
Horthy tijdens de verbanning meestal in Moskou of in de gevangenis verblijf moest
houden. Zijn moedige en arrogante houding voor het Hongaarse gerecht, dat de in
zijn geboorteland teruggekeerde tot lange gevangenschap veroordeelde, verwierf
hem aanzien bij de Moskouse potentaten en een zekere achting bij zijn verbitterde
magyarische klassen- en rassenvijanden. Sinds Roth-Rákosi, naar aanleiding van
diplomatische onderhandelingen tussen het Kreml en de Hongaarse regering,
vrijgelaten was, stond hij aan het hoofd der Leninisten-Stalinisten in het Apostolische
Koninkrijk zonder Koning. Na de intocht van het Sovjet-leger kwam hij terstond als
vertrouwensman der USSR, onder de bescherming der overwinnaars, aan het
bewind. Aanvankelijk hield hij zich op de achtergrond en stelde zich tevreden met
de hoogste post in de leiding der voorlopig nog niet alleenheersende Communisten.
In februari 1946 trad hij echter als onderminister-president in het kabinet van de
later naar het Westen gevluchte en thans in de USA verblijvende Ferenc Nagy en
sindsdien bleef hij steeds op de voorgrond. Zijn positie was spoedig zonder gevaar
van de kant der niet-Marxisten. De samensmelting der Socialistische met de
Communistische partij in juni 1948 en de liquidatie aller echte oppositie-groepen,
de gelijkschakeling der oorspronkelijk de meerderheid in het land en in het parlement
bezittende partij der klein-boeren bevrijdde Rákosi van openlijke rivalen. Maar hij
had nog een concurrent in de eigen rangen te overwinnen, die de kracht in zich
voelde een Hongaarse Tito te worden, László Rajk. Rákosi kon deze buiten gevecht
stellen omdat Stalin zich nadrukkelijk achter de Moskou-getrouwen stelde.
Geraffineerd, waarheid met valsheid, bedoelingen met daden vermengend, maakte
Rákosi uit een hoogverraadproces tegen de zeer begaafde Rajk een afrekening
tussen de Stalinistische orthodoxie en de Apostaat Tito, wiens Hongaarse aanhanger
boete moest doen met de dood. Mátyás deed zijn afgelegde vroegere voornaam
(die in het Hongaars duivel betekent) eer aan en verwikkelde met diabolische kunst
al zijn vroegere vijanden binnen de partij in Rajks ongeluk en einde. Hij vermoedde
intussen bij alle sluwheid nauwelijks dat hij daarmee in de toekomst zijn eigen graf
- dit voorlopig in overdrachtelijke zin - zou delven. Rajk werd opgehangen, doch
Tito was buiten bereik van Stalin en nog meer van Rákosi. De Joego-Slavische
rebel zwoer wraak en vergaf de tegenstrever in Budapest nooit diens houding.
Zolang Stalin leefde trachtte Rákosi met alle middelen Tito te benadelen en in
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Moskou tegen hem te hetzen. Op zekere dag echter stierf de rode Tsaar de dood
als zovele zijner voorgangers, aanvankelijk betreurd en geprezen tot men voorzichtig
en langzaam aan uit de cultus van de onver-

Streven. Jaargang 10

78
vangbare tot gematigde rouw, tot zachte afkeuring en eindelijk tot heftige veroordeling
van de tyran overging.
Gedurende deze tijd, van maart 1953 tot februari 1956, was het lot van Rákosi zeer
wisselend. Aanvankelijk schijnbaar nog ongeschokt in zijn positie moest hij de derde
juli 1953 voor een tegenstander uit de schoot der Hongaarse Communisten-oligarchie
wijken, Imre Nagy, die Malenkof als leider van een experiment van mildere methoden
uitkoos. Rákosi trok zich mokkend en bezorgd op de post van eerste partij-secretaris
terug. Spoedig gelukte het hem, dank zij oude relaties in Moskou, daar wantrouwen
tegen Nagy te zaaien en zo werd het experiment ener naar het Westerse
parlementarisme knipogende volksdemocratie, zonder dat dit parlementarisme
daarom gerecommandeerd werd, opgeheven. Imre Nagy moest voorlopig ‘wegens
ziekte’ zich van regeringszaken onthouden. Daarna werden hem zijn waardigheden
in het Polit-bureau en als minister-president ontnomen. András Hegedüs, tóen een
gehoorzame schildknaap van Rákosi, werd voorzitter in het kabinet en Rákosi zelf
scheen evenals andere feitelijke machthebbers in de Satellieten-staten als eerste
partij-secretaris weer alleen de toon aan te geven. Nogmaals, evenals einde 1952
was zijn triomf van korte duur. Het duurde niet langer dan het eerste halfjaar 1955.
De nu onbeperkte verzoening tussen Moskou en Belgrado verleende het categorische
verlangen van Tito naar een terugtreden van Rákosi sterke nadruk. De lenige
Budapester dictator draaide en wende zich, deed zijn haat en zijn trots geweld aan,
bood de Joego-Slavische aartsvijand telkens weer de hand aan, hoe dikwijls hij ook
een sterke klap als antwoord kreeg. Hij legde omslachtige schuldbekentenisen af,
liet zich onder energieke druk van Moskou tenslotte bewegen Rajk posthuum te
rehabiliteren, dan de meest verantwoordelijken voor diens schandaalproces, de
vroegere verdedigings-minister Farkas en reeds eerder de beruchte politie-chef
Péter, prijs te geven. Het baatte Rákosi niets in Belgrado, en slechts weinig in
Moskou, moedigde echter zijn talloze vijanden in het eigen land aan, vooral de
aanhangers van Imre Nagy, om wie zich de meeste intellectuelen schaarden.
De Petöficlub waarin geleerden, dichters, journalisten en studenten elkaar troffen,
werd de haard ener beweging die zich van Communistische slagwoorden bediende,
doch in de kern tegen de dictatuur was. Mannen als de oude Leninist Tibor Déry of
zijn in Frankrijk gevormde jongere collega Tibor Tardos, maar ook de vroeger als
extremist geldende Gyula Hay, dus schitterend begaafde schrijvers, bovendien
universiteitsprofessoren, redacteurs van leidende kranten en leiders der
jeugdorganisatie DISZ riepen in de schaduw van de onsterfelijke dichter Petöfi om
vrijheid van gedachten en woord, om verzet tegen een slaafs navolgen van
Sovjet-modellen. De bries werd tot wind, tot storm. Bijna gelijktijdig vond de
elementaire opstand in Posen en in Budapest plaats. In Polen kostte hij het bloed
der arbeiders, in Hongarije beperkte hij zich, enige uren tevoren in de nacht van de
26ste op de 27ste juni tot het dreigende morren van een vergadering van 6000
intellectuelen, die Rákosi's heengaan en een systeemwisseling eisten. De opstand
te Posen op 28 juni verergerde de onrust. Om te vermijden dat de onrust zou
toenemen richtte het Centraal Comité der Communistische partij aan de natie een
half bezwerende, half dreigende oproep. In het Polit-bureau kwam het tot
hartstochtelijke discussies. Rákosi wankelde reeds. Want Tito had in Moskou terstond
na zijn aankomst bijna als ultimatum de eindelijke verwijdering van de verafschuwde
verlangd. Het Kremlin zond daarop de 7de juli de oppertoezichthouder op de
buitenlandse broeder-partijen, Suslov, een voornaam lid van het sovjetische
Polit-bureau, naar Budapest, waar hij een week lang Rákosi en diens tegenstanders
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aanhoorde. Naar aanleiding van het verslag van Suslov is de Hongaarse dictator
bij de Moskouse eindbesprekingen, de 19de juli aan de onverzoenlijke wraakzucht
van Tito ten offer gevallen. Wellicht had hij zich, terwijl hij zich het spookgezicht van
een terugkeer van Imre Nagy voor de geest haalde, kunnen redden. De
gebeurtenissen te Posen echter en het tot openlijke opstand ontaardende verzet
der Hongaarse
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intelligentia bezegelden Rákosi's ondergang. Slechts weinige ingewijden wisten het
zo nabij. Nog de 14de juli verscheen hij in vol ornaat met zijn Russische gemalin
op een gala-receptie naar aanleiding van een Franse nationale feestdag bij de
gezant der vierde republiek. Vier dagen later legde hij voor het Polit-bureau een
schuldbekentenis af en vroeg om ontslag dat hem terstond werd ingewilligd. Rákosi's
vroegere vriend, Stalinist en van Joodse afkomst evenals hij, Ernö Gerö werd zijn
opvolger. Is de gevallene voor altijd politiek dood? De vraag stellen betekent noch
een bevestiging noch een ontkenning.
Jean Lamy

Pieter Langendijk
Tweehonderd jaar na zijn dood
In de dichtregels van Dirk Smits onder de gravure van Houbraken uit 1753, waarop
Pieter Langendijk staat afgebeeld, wordt deze schrijver aan Nederland voorgesteld
als ‘uw'Moschus, uw'Homeer, uw'Plautus’ en even verder ‘den Livius van 't Sparen’
genoemd. Niemand zal willen beweren dat deze lofprijzingen niet grotelijks
overdreven zijn en in zelfs uitvoerige buitenlandse geschiedenissen van het drama
en het toneel blijft zijn naam terecht onvermeld. In Nederland zullen de meesten
hem zich herinneren door het lezen van een van zijn toneelstukken in de klas en
waarschijnlijk weinigen daar met onverdeeld genoegen aan terugdenken. Het is
echter een sterk pleidooi voor de toneelschrijver, dat zijn werk bij zijn leven en later
tot nu toe vrij dikwijls gespeeld is, al zegt men tegenwoordig bij zulk een opvoering
nogal eens dat een stuk van Langendijk ‘weer voor de dag is gehaald’. Maar met
menige rol uit zijn werken is in de loop van de tijden de naam van beroemde
toneelspelers verbonden geweest.
Pieter Langendijk werd in 1683 te Haarlem geboren als zoon van een
metselaarsbaas. Toen de jongen zes jaar oud was stierf zijn vader en trok zijn
moeder naar Amsterdam, waar zij een linnenwinkel begon, die zij later in den Haag
voortzette. In Amsterdam kreeg Pieter les in de moedertaal, de dichtkunst en het
Latijn. Ook leerde hij weven en tekenen en moest al spoedig daarmee de kost helpen
verdienen, want zijn moeder was verkwistend en aan de drank verslaafd. Na haar
dood in Haarlem waar de familie zich tenslotte gevestigd had en Pieter als tekenaar
voor weverijen gemakkelijk zijn brood kon verdienen, huwde hij met een vrouw die
ziekelijk, lastig en ook verkwistend bleek. Na een tijd ging het slecht met de zaken
en leefde de factor van de Haarlemse rederijkerskamer ‘Trou moet blijcken’
gedeeltelijk van gelegenheidsgedichten, die evenals zijn vele andere verzen en zijn
episch werk waardeloos zijn. In 1749 werd hij door het Haarlems gemeentebestuur
benoemd tot stadshistorieschrijver met kosteloze plaatsing in het Proveniershuis,
waar hij in juli 1756 overleed zonder de geschiedenis van zijn vaderstad te hebben
voltooid. Het schijnt dat hij onder al zijn levenswederwaardigheden blijmoedig en
geduldig is gebleven en er zijn goed humeur niet door heeft verloren.
De achttiende eeuw ondernam een poging om het toneel te ‘beschaven’. De statige
alexandrijn bond de uitbundigheden in van het komische genre, dat van ouds de
Hollandse aard goed lag, maar ontnam er ook veel van zijn oorspronkelijkheid aan
in een eeuw die op kunstgebied toch al weinig spontaan was. Langendijk kend
egoed zijn Franse modellen, maar zoals Asselijn en Bernagie vóór hem bleef hij
door zijn zedemeesteren sterk op nationaal terrein.
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Hij leeft in de tijd van de valse schijn, de windhandel in tulpen, adel zonder geld,
ijdele geleerden, boeren, die rijk geworden zijn en deftig willen doen, kooplieden
die op te grote voet leven en daardoor in financiële moeilijkheden geraken. Als
komisch dichter ontmaskert Langendijk deze gebreken met gewoonlijk vrij
goedmoedige spot en men ontkomt niet geheel en al aan de indruk dat hij ook zelf
niet helemaal vrij is van de door hem gehekelde mentaliteit. Zijn blijspelen, die
dikwijls naar de klucht toegaan, voldoen zelden als geheel. Er komen geestige
situaties in voor en aardige toneeltjes, goed getekende komi-
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sche figuren, waarin men echter geen karaktertekening of karakterontwikkeling moet
verwachten. Hiervoor blijft de schrijver te veel aan de oppervlakte, zoals ook de
tragische achtergrond van kluchtige situaties door hem hoogstens in een of andere
goede aanzet is aangevoeld. Hij is echter niet sterk genoeg en te onbeholpen om
ons deze werkelijk te laten zien.
Gewoonlijk dramatiseert Langendijk een eenvoudig verhaal dat niet van eigen
vinding is. Reeds op zestienjarige leeftijd voltooide hij Don Quichot op de bruiloft
van Kamacho, waarin de dolende ridder en zijn schildknaap met hun paard en ezel
nauwelijks zijn opgenomen in het verhaal van het uithuwelijken tegen haar zin van
Quiteria door haar vader aan Kamacho, ondanks haar liefde voor de edele Bazilius.
Naast De Zwetser, een navolging van een klucht van Isaak Vos, volgde ook in 1712
het bekende Wederzijds Huwelijksbedrog, met de goedmoedige bedriegerijen van
de twee partijen op hun jacht naar elkaars vermeend fortuin. Een zeer oud gegeven
is verwerkt in Krelis Louwen of Alexander de Groote op het Poëtenmaal, het verhaal
van de rijkgeworden boer, die van zijn grootheidswaan genezen wordt door hem
voor koning Alexander te laten doorgaan. Van hetzelfde jaar 1715 dateert De
Wiskunstenaar of het Gevluchte Juffertje, waarin met de schijngeleerdheid van twee
sterrekundigen de spot wordt gedreven en daartussen door de avonturen van Eelhart
en Izabel worden behandeld. Ook een parodie op het bekende stuk van Jan Vos
Aran en Titus verscheen in hetzelfde jaar.
Niet als dichter maar als toneelschrijver zwijgt dan Langendijk ongeveer twintig
jaar, maar blijkt dat zijn oude liefde niet vergeten te zijn. Uit zijn laatste levensjaren
stammen Papirius of het Oproer der Vrouwen binnen Rome, aan de Saturnalia van
Macrobius ontleend, Xanthippe of het Booze Wyf des Filozoofs Socrates, waarvoor
de schrijver waarschijnlijk naast het klassieke gegeven eigen ondervinding als bron
kon gebruiken, en tenslotte het onvoltooid gebleven stuk Spiegel der Vaderlandse
Kooplieden, meer zedespel dan blijspel, waarin de lichtzinnigheid en verkwisting
van een jong en zorgeloos koopmansgeslacht wordt geplaatst tegenover de
degelijkheid en levenswijsheid van hun vaders.
Rijk is ons Nederlands klassiek toneelrepertoire niet. Het is daarom verheugend
dat deze stukken van vaderlandse bodem evenzeer of beter dan vele moderne
blijspelen uit het buitenland ons een genoegelijke en onderhoudende avond kunnen
bezorgen omdat zij - en dit is Langendijk's grootste verdienste - met inzicht in de
eisen van goed toneel zijn geschreven. Voorwaarde is dan echter dat regisseur en
spelers die deze stukken opvoeren niet enkel streven naar een kijkspel met kleurige
costuums of kansen zoeken naar grotere of kleinere verrassingen, maar tonen zelf
in het stuk te geloven en te bedenken, door wie, hoe en uit welke mentaliteit het
geschreven is.
Prof. Dr. J. Ros S.J.

Het masker, alle volken, alle tijden
Tentoonstelling te Antwerpen
De U.N.E.S.C.O. richt gedurende de tweede week van deze oktobermaand een
internationale museumweek in. Zij wil daarbij de aandacht vestigen op de
positief-opvoedende taak die de musea en tentoonstellingen nu moeten gaan
vervullen, na een al te lang bestaan als wetenschappelijke stapelplaatsen - die
slechts ‘uitpakten’ voor een beperkte schare belangstellenden, benevens een
onvermijdelijk gezelschap snobs.
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Antwerpen, stad met een vol dozijn musea, en sinds jaren bedrijvig met meerdere
jaarlijkse kunstmanifestaties van formaat, zocht haar herfsttentoonstelling-1956 aan
te sluiten bij voornoemde U.N.E.S.C.O.-campagne. Er zou een tentoonstellingsthema
gevonden worden, dat zowel wat herkomst der voorwerpen betreft als de
bruikleen-medewerking, op internationaal plan kon worden uitgewerkt.
Het masker is een thema dat meer dan één aantrekkelijkheid biedt voor een
tentoonstelling die een ruim publiek wil bereiken.
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De universaliteit van het masker als cultureel en als sociaal element is niet het
geringste van deze aantrekkelijkheden, Ook het mysterieuse, dat ongetwijfeld een
der wezenselementen van het masker is, omwille van zijn enge verbondenheid met
de magie, maakt dit onderwerp ongemeen boeiend. En zo wij ons op zuiver artistiek
standpunt plaatsen, of, nog beperkter, op plastisch standpunt, is het wel een unieke
kans om de kunstenaarsvisie, in haar evolutie van 6.000 v. Chr. tot op onze dagen
bij zoveel verschillende volken na te gaan aan de hand van één enkel motief: het
masker, zowel antropomorf, als zoömorf. Daarbij brengt een universele behandeling
van dit motief de mogelijkheid, zich een idee te vormen over een wezenlijk deel van
het godsdienstig en zelfs sociaal systeem in vrijwel alle landen en tijden. Sommige
maskers zijn toch als het ware het symbool van een kenmerkende maatschappelijke
instelling: zo bij voorbeeld het maskerwezen en de Poro-geheimbond in West-Afrika.
Andere symboliseren een hele cosmogonie: de Kanaga-maskers van de Dogon-stam,
eveneens in West-Afrika. Tenslotte is er het feit dat het maskerwezen, heden
hoofdzakelijk nog levend bij primitieve volken, nauw verwante bestaansvormen kent
in ons eigen Europa: meteen is gezegd dat, met het samenbrengen van een
globaal-representatief materiaal, een essentieel deel van de algemene
cultuurgeschiedenis der mensheid wordt geschetst.
Er kon geen gelukkiger keuze gedaan zijn - zo worden wij ons pas nu terdege
bewust -, als thema, in het raam van de U.N.E.S.C.O.-activiteit, die de
verstandhouding onder de volken wil zien bewerken, ook door middel van musea
en tentoonstellingen. Een dergelijke verstandhouding moet ook heersen met de
‘onderontwikkelde gebieden’, die stuk voor stuk hun medezeggenschap opeisen in
het wereldbeheer.
Reeds in de prehistorie moet het masker in gebruik geweest zijn. Dit is bekend uit
rotsschilderingen in Europa, in de Sahara en in Zuid-Afrika, waarop mensenfiguren
met dierenkoppen voorkomen, die wel niets anders kunnen zijn dan gemaskerde
personen. Toen was het masker nog tot op zekere hoogte noodzaak: door
vermomming onder vorm van het gejaagde dier - d.w.z. én voeding én kleding - kon
de prooi worden verschalkt. Naarmate in bepaalde omstandigheden het menselijk
denkvermogen zich ontwikkelde, kwam ook de magie aan bod: door het
masker-dragen, veelal bij dansen aangewend, wilde men zich ontdoen van de
alledaags-natuurlijke persoonlijkheid en contact nemen met de geestenwereld of,
omgekeerd, de geestenwereld op aarde brengen. Welke ook de omvormingen van
het maskerwezen zijn geweest, éénzelfde idee bleef het ten grondslag liggen: het
zich verheffen van de mens boven zichzelf. Zo treden de natuurgeesten van de
Hopi-Indianen (Arizona) op als Katchina-dansers. Zo verschijnt de watergod van
Nieuw-Caledonië, met Apuema-masker getooid, in de dorpen om er de overtreders
van de goede zeden te bestraffen. Zo worden op Ceylon de ziekteduivels, als
gemaskerde personen, te voorschijn gehaald, om tijdens bezweringsdansen te
worden uitgedreven. Hierbij mag men nimmer vergeten dat de danser steeds wordt
geïdentificeerd met wat hij voorstelt. Zelfs daar waar het masker ogenschijnlijk
slechts een zuiver gebruiksinstrument is, daar zit nog de magie dieper dan op eerste
gezicht merkbaar is. Zouden de acteurs uit het Javaanse wayang-topèng - d.w.z.:
maskertoneel - alleen maar maskers opzetten?.... of leven zij zich werkelijk helemaal
in met de legendarische figuren uit de Ramayana-episoden die zij ten tonele brengen
- vertoningen die overigens onder meer dan dit aspect, een sacraal karakter hebben.
Dit alles is duister verleden, of exotische romantiek, kan men zeggen. Doch wat
dan gezegd van de maskers in de treur- en de blijspelen van de Klassieke Oudheid?
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Maskers in de Commedia dell' Arte? En.... maskers in het hedendaagse toneel en
ballet?
Zo wij nog even een tipje mogen oplichten van de artistieke betekenis, die aan dit
onderwerp vastzit, dan zien wij hoe de geesteskracht, de ingeboren scheppingsdrang
van de mens zich hier wel zeer briljant manifesteert in de oneindige vorm- en
kleurenvariaties. Lukraak enkele
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typische voorbeelden: kennelijk onbeholpen vervaardigde en toch niet expressieloze
maskers in Zuid-Amerika; als het ware dramatisch geladen uitdrukkingen op maskers
van Kameroen; ongewoon spectaculaire exemplaren uit Nieuw-Guinea; vormzuivere
maskers uit de Ivoorkust; en tot het uiterste genuanceerde weergaven van ziel en
gemoed in Japanse No-maskers.... naast bijna abstracte maskersculpturen als van
de Bembe-stam in Belgisch Congo, en een om zijn modernisme - in Westerse zin
- verbluffend vrouwendansmasker van de Eskimo's.
Om dit alles in een tastbaar beeld om te zetten, werden ruim vijfhonderd voorwerpen
ontleend aan enkele vooraanstaande musea en particuliere verzamelingen zowel
uit Philadelphia als uit Ljubljana. Zodoende kan een vrijwel volledig overzicht van
het maskerwezen gegeven worden. Daarbij werden artistieke kwaliteiten als
voorrangsnorm bij de selectie toegepast. Het kan speciaal-geïnteresseerden dienstig
zijn te weten dat vooral ook werd uitgezien naar minder bekende of totaal onbekende
exemplaren.
Deze tentoonstelling, gaande van 16 september tot 15 november, in het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten, wordt nog aan betekenis verrijkt door een aantal
randmanifestaties: lezingen door Tristan Tzara (‘Le masque dans l'art primitif, et la
sensibilité moderne’), Dr. Pott (‘Tibetaanse duiveldansen’), Prof. Vandenhoute
(‘Cavally-maskers in West-Afrika’), een voorstelling van Javaans maskertoneel, en
een tot driemaal herhaald filmprogramma onder het motto ‘het masker’.
Volledigheidshalve durven wij nog het vulgariserend karakter - niettemin volkomen
wetenschappelijk verantwoord - van de tentoonstellingscatalogus onderstrepen.
Adr. G. Claerhout

Theorie en Practijk
Het dagblad der C.P.N. ‘De Waarheid’ huldigde op háár manier Ignatius van Loyola
door op 18 augustus een artikel aan hem te wijden. Naar aanleiding van enige te
eenzijdig verstane en uit hun sfeer en verband gerukte uitspraken van de Heilige
over de ‘Kadavergehoorzaamheid’ besluit het blad: ‘Geen denkende vrije
persoonlijkheden, die handelen in overeenstemming met de stem van hun geweten,
maar lijken vraagt de politiek van de Jezuïetenorde. Men kan inderdaad niet zeggen,
dat de Jezuïeten zich niet aan het testament van Ignatius hebben gehouden’.
Ik geloof niet dat de Jezuïeten in de loop der historie zich nu juist als ‘lijken’ gedragen
hebben. Dit zal ‘De Waarheid’ ook wel moeten toegeven en tevens bewijst dit al,
dat er iets hapert aan haar redenering en dat die uitspraak van Loyola niet al te
eenzijdig en letterlijk moet worden opgevat. Wat zou Ignatius gehad hebben aan
‘lijken’, aan mensen, die niet als ‘denkende, vrije persoonlijkheden overeenkomstig
hun geweten’ zouden gehandeld hebben?
Men hore hierover de romanschrijver Theun de Vries, een der steunpilaren van de
C.P.N. Theun de Vries publiceerde in 1933 bij van Loghum Slaterus een roman
Doctor José droomt vergeefs, waarover hij zich levenslang schamen zal en waarin
de Jezuïeten een belangrijke rol spelen. Hier maken zij allerminst de indruk van
‘lijken’. De Jezuïet Amador bijvoorbeeld, de tegenspeler van Doctor José is een
elegante, sluwe dandy en intrigant. Hij rijdt paard en draagt nota bene! ‘zilveren
sporen aan korte laarzen van zeer modisch en kostbaar leer, dat van binnen rood
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gevoerd was’. Zijn rijdier is ‘een Andalusisch paard, zenuwachtig en aristocratisch,
met zeer fijne gewrichten en diep glanzende, zwarte huid’.
De roman speelt op een achterlijk Spaans eiland, dat Doctor José uit die
achterlijkheid wil opheffen, waarbij hij echter wordt tegengewerkt door de Jezuïeten.
De Jezuïeten vermanen de bevolking ‘tot bezadigdheid en christelijke rust’. ‘Maar
even goed richtten zij ieder jaar weer de processies aan’, en bij die processies gaat
het volgens Theun de Vries wonderlijk toe. ‘Men wierp zich tanden-
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knarsend in het stof; de zwakzinnigsten stortten zich voor den wagen, waarop de
reliquieën werden meegevoerd, in den waan, dat zij zouden sterven als de martelaren
der eerste eeuwen.... Heidensch, orgiastisch, alsof men nog offerde aan een Moloch,
zoo eerde de gedoopte bevolking van het eiland den gekruisigden Lijder. De
Jezuïeten waren er voor aansprakelijk’.
Op datzelfde achterlijke eiland plaatst Theun de Vries, om ‘De Waarheid’ er maar
goed van te overtuigen, hoe actief deze Jezuïeten-lijken zijn, een witte kubus met
steile toren, waarin vijftig cellen ingebouwd zijn. ‘In elke cel leefde een man in een
zwarte pij. In elken man werkte een geschoold intellect. In elk intellect werden de
gemeenzame plannen uitgewerkt, uitgedacht en bestendigd; daar kreeg een princiepe
vorm en inhoud. Geestelijke complotten en spirituele samenzweringen’. Dat Theun
de Vries het waarschijnlijk of ook maar mogelijk acht, dat een orde met, volgens
hem, zo geschoolde intellecten vijftig plannensmeders op een dom, lui,
processie-houdend eilandje zal zetten om de mensen maar onder de tyrannie der
kerk gevangen te houden, komt voor zijn rekening.
Hoe is de uitspraak van ‘De Waarheid’ over die ‘niet denkende onpersoonlijke lijken’
te rijmen met de roman van Theun de Vries, die deze ‘lijken’ als zeer actieve, sluwe
en intrigerende intellecten voorstelt? Ongetwijfeld is de roman een dwaas produkt,
een talentvol auteur als Theun de Vries later gebleken is, onwaardig. Maar hij staat
toch dichter bij de waarheid dan ‘De Waarheid’. ‘Al is “De Waarheid” nog zo snel,
de waarheid achterhaalt haar wel’ heeft enige jaren geleden iemand gezegd. Een
beetje historie-kennis moest toch voldoende zijn om ieder die kennis neemt van de
uitspraak over de kadaver-gehoorzaamheid ‘stutzig’ te maken en te doen beseffen
dat deze onmogelijk zo letterlijk kan bedoeld zijn. Wat zou er terecht komen van het
evangelie, als alle uitspraken daar volstrekt letterlijk te nemen waren?
J. van Heugten S.J.

International Newman Conference
Luxemburg doet en denkt Europees: zetel van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, stad waar men een ‘Europese School’ vindt en waar de laureaten
van de Europa-opstelwedstrijd elkaar ontmoeten, gastvrouwe ook van een recent
intellectueel symposion, dat echt Europees mocht heten.
Meer nog echter dan het internationale trof ons het jeugdige, de vitaliteit van
geloof en idee in de eerste International Newman Conference (Luxemburg 23 tot
28 juli). Dit congres was in hoofdzaak het werk van een veertigtal specialisten die
samengekomen waren op het uitnodigend initiatief van de Luxembourg Newman
Association om hun werk te coördineren, maar vooral om samen Newman's
boodschap te confronteren met de noden en de problemen van de moderne mens.
Zo stond de Conference door de opzet zelve dynamisch open voor de toekomst:
ook de weinige biografische bijdragen waren er nog op gericht de betekenis van
Newman's optreden en zijn boodschap te verhelderen. Zo werd ook beslist de nadruk
gelegd op de filosoof en theoloog. De enige bijdrage die over zijn kunstzinnigheid
handelde zag vooral nog de schoonheid van de idee, Newman daarbij vergelijkend
met andere ideologische auteurs als Bremond, Bergson, Teilhard de Chardin. Op

Streven. Jaargang 10

biografisch en literair-geschiedkundig gebied heeft dit congres dan ook weinig nieuws
gebracht evenmin als de aansluitende Newman-tentoonstelling.
Des te rijker was de winst in de uitbouw van de idee. Theoretisch kan zulks op
twee manieren. Men kan alle verzamelde steentjes in een mozaïek passen zodat
men een filosofisch of theologisch systeem klaar en definitief vastlegt, ofwel men
kan een onbeëindigde dialoog weer opnemen en voortzetten ongeveer zoals Plato
deed met Socrates' ideologie. Deze was essentieel ‘onaf’ of liever ‘onbeëindigd’.
Zo kan men ook Newman's idee onmogelijk als een gesloten systeem zien. Hijzelf
beschouwde de ideeën als persoonlijkheden die het winnen in de strijd en
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aldus assimileren, groeien en metamorfoseren, ofwel dit niet kunnen en ten onder
gaan. Het best spreekt men bij hem van een boodschap die een dialoog moet worden
met onze tijd.
Wat uit dit congres nu duidelijk werd. is dat deze dialoog meer en meer stemmen
doet opgaan en buitengewoon bevruchtend werkt. Er is een beweging aan de gang.
Dat blijkt uit allerlei: heruitgaven en nieuwe publicaties (b.v. autobiografische
geschriften, ten dele in een Franse publicatie verschenen, binnenkort volledig in 't
Engels), research op de 400 riemen brieven in 't Oratorium van Birmingham (meer
dan 60.000 pagina's ervan werden gemicrofilmd door Yale Univ., Notre Dame Univ.,
Illinois Univ. en Cath. Univ. Dublin), doctorale proefschriften, Newman Studien,
Newman Clubs, vertalingen (b.v. alle preken in een voortreffelijke nieuwe Duitse
van Abtei Weingarten) en nu ook dit congres.
Newman heeft ons immers nog iets te zeggen. Evenmin als zijn idee is zijn
persoonlijkheid tot louter geschiedenis gekristaliseerd. Men twist nog over zijn
persoon. Mogelijke heilige of niet? Mogelijke kerkleraar? De vraag kwam wel ter
sprake. Ze blijft open en zal 't waarschijnlijk lang blijven, maar zeker is dat het bij
die vraag steeds meer gaat om de betekenis van zijn boodschap dan om zijn
individueel leven.
Dat men Newman herhaaldelijk ‘een kerkleraar van de 19e eeuw’ noemt, zoals
b.v. Erich Przywara deed, die zijn bijdrage als radiolezing over de Südwestfunk gaf,
is niet vooreerst te wijten aan de apologetische waarde van een levensgeschiedenis,
al is die dan nog zo groot. Het is omdat Newman een antwoord heeft op het
verkeerde personalisme en het natuur-pessimisme van de reformatie tot en met
Karl Barth, op het romantisch idealisme en op het huidig ongelovig existentialisme.
Essentieel in Newman's filosofie is dat hij zich niet zozeer ophoudt met de
onveranderlijke natuur dan wel met de levende persoon, dat zijn theologie niet
uitgaat van de attributen van een onzichtbare schepper, maar wel van de realistische,
ervaringsrijke inwerking van de Goddelijke Voorzienigheid. Dit maakt zijn houding
tegenover de geschiedenis, tegenover de waarheid en 't geloof, ja zelfs tegenover
de Voorzienigheid uiteraard dynamisch. Dit maakt van hem een gelovig realist
midden in elke concrete situatie, die een boodschap is van Gods liefdevolle
Voorzienigheid en een wekroep ‘to make the best of it’.
Het best wisten wel E.P.J.H. Walgrave O.P. (‘Humanus’, Leuven) en Prof. Jean
Guitton (Sorbonne) die boodschap als een geheel te verwoorden. Van Nederlandse
zijde drong vooral de bijdrage van E.H. Boekraad, Pater Zeno en Prof. C.J. De Vogel
door. De Duitse zijde, die zeer actief werkt, mist nog enigszins synthese en reliëf.
Behoudens de bijdrage van Mgr. Davis (Oscott en Birmingham) bleef de
Angelsaksische belangstelling maar pragmatisch.
Twee aspecten van dit congres verdienen nog de aandacht: vooreerst dat het
samen-denken hier niet alleen omsloten maar ook doordrongen was van een
samen-bidden. Ten tweede, dat terwijl bij 't ontstaan van Europa, Plato droomde
van minister-filosofen, we hier, in deze kleine πολις van vrije burgers, een
staatsminister-filosoof hoorden die Newman als ‘vrije mens’ voor dit vrije Westen
wist voor te stellen.
K. Heireman S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst
Brunner, August, Die Religion. Eine philosophische Untersuchung auf
geschichtlicher Grundlage. - Verder-Verlag, Freiburg i. Br., 1956, VIII-390
pp., geb. D.M. 22.
Het is zeer verheugend dat in een degelijk werk van katholieke zijde een synthese
wordt geboden van de huidige resultaten der ‘godsdienstwetenschappen’. De auteur
van deze ‘filosofische’ studie heeft werkelijk de verworvenheden van de etnologie,
de fenomenologie, de mythen-studie enz. in een heldere taal en in een mooi
gestructureerd geheel in het bereik gesteld van allen die door de problemen van de
magie, het primitieve denken, de cultus, de godsvoorstelling enz. worden geboeid,
doch noch de tijd noch de mogelijkheid hebben om deze onderwerpen in de
gespecialiseerde werken te bestuderen. Graag hadden we nog meer voorbeelden
en concrete toelichtingen gezien in dit werk, dat, niettegenstaande zijn vlotte stijl,
toch nog wat abstract aandoet. Maar de degelijke documentatie over de recentste
publicaties, de evenwichtige beoordeling van de vele. soms tegenstrijdige, meningen
en de beheerste systematisatie in een ruim katholiek perspectief maken van dit werk
een uitstekende inleiding tot de huidige stand der godsdienstwetenschappen, die
enig is in haar genre.
R. Hostie

Peterson, Erik, Marginalien zur Theologie. - Kösel-Verlag, München,
1956, 104 pp., D.M. 5,50.
In dit dunne maar inhoudrijke boekje heeft de bekende Duitse hoogleraar een aantal
opstellen verzameld die hij de laatste jaren heeft gepubliceerd. Alle bewegen zich
rond het vraagstuk der theologische antropologie. De meer cultuurfilosofische (over
existentialisme en protestantisme, Kierkegaard en het protestantisme en de ziel van
de Gnose) munten uit door een indringende synthetische kennis van het onderwerp.
De andere dienen zich aan als vrije variaties op bijbelse thema's: volgens de methode
der Kerkvaders onderzoekt de schrijver de moderne problematiek over de mens
(vooral de lichamelijkheid) in het licht van de Schriftuur. Onweerstaanbaar komt de
lezer onder de bekoring van deze eenvoudig religieuze en haast speelse exegese.
Maar tevens voelt hij in dit spel, meer dan in saaie geleerdheid, de ernst van Gods
Woord: het is het spel van David voor de ark! Dit boekje bewijst overtuigend de
actualiteit en aantrekkelijkheid der theologie.... vooral wanneer ze beoefend wordt
met het inzicht en de charme van een Erik Peterson.
L. Dupré

Chenu, O.P., M.D., De Arbeid. Pleidooi voor een theologie, vert. Dr.
N.G.H. Deen. - Foreholte, Voorhout; 't Groeit, Antwerpen, 1956, 120 pp.
De Franse Dominicaan Pater Chenu, een theoloog van naam, heeft een poging
gedaan een theologie van de arbeid te schrijven. De problemen immers, waarvoor
het verschijnsel van de arbeid in deze tijd ons stelt, kunnen niet worden opgelost
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door een eenzijdig spiritualisme of vroom moralisme, die het verschijnsel slechts
van de buitenkant benaderen en trachten op te vangen, maar door een filosofische
en theologische beschouwing, die de arbeid in zijn eigen waarde ziet en tegelijkertijd
in het geheel van de christelijke levensvisie integreert. Ondanks de malaise, waarvoor
het industriële tijdperk ons plaatst, is de schr. optimistisch gestemd, want mét Kard.
Suhard beschouwt hij die malaise als een groeicrisis, die eens zal uitbloeien tot een
verruimd gemeenschapsleven. Het is een boeiend betoog, dat aan de lezer hoge
eisen stelt; maar het is de moeite waard dit werkje ernstig te bestuderen, want het
bevat kostbare elementen om tot een werkelijke kerstening van de arbeid te geraken.
A. van Kol

Brouwers, J., Nieuwe wegen in de zielzorg. - H. Nelissen, Bilthoven; 't
Groeit, Antwerpen, 1956, 236 pp., ing. f 6,25, geb. f 7.90.
Pastoor Brouwers maakt geen aanspraak op wetenschappelijke diepgang, maar
zijn werk getuigt van de ernstige arbeid die er aan ten grondslag ligt. De schr.
doorloopt alle terreinen, waar de zielzorg zich voor nieuwe problemen gesteld ziet:
de parochie, het gezin, de school, de prediking, de liturgie - en overal legt hij bewijzen
af van belezenheid, ervaring én open geest. Zijn boek werd geschreven vooral voor
priesters maar ook voor ontwikkelde leken, voor wier onderlinge samenwerking
langs nieuwe wegen talrijke nuttige suggesties gegeven worden. Het is geen boek
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om in één stuk door te lezen: dan zouden de veelheid citaten en de enigszins
onrustige en onoverzichtelijke betoogtrant hinderlijk werken; maar het wil stimuleren
tot studie en gesprek, het wil een werkprogram aanbieden waaruit ieder het zijne
kan kiezen. Priesters en leken, die dit werk in deze geest raadplegen, zullen er door
geholpen worden nieuwe wegen te zoeken en te vinden; tevens zullen zij dan niet
in de bekoring geraken alle wegen, die Pastoor Brouwers aangeeft, tegelijkertijd te
willen inslaan waardoor zij de weg kwijt zouden raken.
A. van Kol

Recherches et débats nr. 15: L'Eglise, l'occident, le monde. - Librairie
Arthème Fayard, 1956, 184 pp.
Dit boekje bevat een verzameling interessant geschreven opstellen over de volgende
onderwerpen: Wat is het westen, Is de Kerk alleen maar westers, Rome en het
universele katholicisme, de Muzelmannen in hun verwachting t.o.v. het christelijk
westen, de katholieken van India, het godsdienstig genie van India en het
katholicisme, wat verwachten de Chinese katholieken van de Kerk en Europa, de
Kerk in Japan, verzet in Japan tegen het christendom, de Kerk in Afrika ongerust
en toch vol hoop, de latijns-amerikaanse christenheid, de verantwoordelijkheden
van het christelijk westen.
Wie zich die verantwoordelijkheid eigen wil maken, leze deze zeer verhelderende
en begeesterende bladzijden.
P. Grootens

Boehm, A., De eeuw van de duivel. - Pax, 's-Gravenhage, 1956, 184 pp.,
geb. f 7,90.
Veel mensen staan tegenwoordig sceptisch tegenover het bestaan van de duivel.
Of als men zijn bestaan aanneemt, dan brengt men zijn activiteit tot een minimum
terug. S. wil de moderne mens met pakkende stijl en een sterke analyse van de tijd
er op wijzen, dat het juist in het wezen van de duivel ligt om incognito te werk te
gaan, dat hij triomfeert als hij kan werken, zonder dat men aandacht aan hem wijdt.
Dan gaat S. al de rampen na die onze tijd treffen: oorlog, wreedheid, haat,
verworden kunst, anti-intellectualisme, zelfoverschatting, misvormde erotiek,
humanisme, anti-personalisme en nihilisme: het zijn alle zoveel karaktertrekken van
de gevallen engel, die niets anders kan doen dan verderf zaaien. Hij doet dit, omdat
hij Gods almacht wil naäpen, maar hij kan niets anders dan vertroebelen en
vernietigen datgene wat in zich goed, edel en rechtvaardig is. Hij is tegen God
opgestaan en heeft een tegenrijk opgericht, waar atheïsme en satancultus de
godsdienst is en de mens zijn bezeten slaaf.
In het laatste hoofdstuk spreekt S. na al die sombere ontledingen, een woord van
bemoediging. Het Rijk Gods zal in het Oordeel zegevieren.
P. Grootens
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Bichlmair, S.J., Georg, Christsein in Wirklichkeit. - Herder, Wien, 1956,
144 pp., geb. S 28.-.
In 18 kleine hoofdstukjes, voor moderne mensen zeer begrijpelijk geschreven, en
dus zeer geëigend voor een kwartiertje rustige overpeinzing, wil de S. († 1953) de
huidige katholiek duidelijk maken, dat hij als gedoopte Christen in een nieuw leven
moet wandelen. Vooreerst laat hij zien waarin dat nieuwe leven bestaat. De nieuwe
mens is nl. met Christus bekleed en God alleen kan zijn aards bestaan vullen. Hij
is verlost en de drie-ene God woont in hem, zodat hij voortdurend God in zijn ziel
kan ontmoeten. Alleen de zonde kan hem van God scheiden. Maar de katholiek
moet dat nieuwe leven ook naar buiten uitdragen, door een leven van geloof, hoop
en liefde, van christelijk zelfvertrouwen, christelijke vreugde en waakzaamheid. Zo
zal hij ook in een materialistische wereld - en dat is de uitdrukkelijke bedoeling van
de S. - als christen erkend en gerespecteerd worden en het zaad van het nieuwe
leven bij andersdenkenden en niet-gelovenden uitstrooien.
P. Grootens

Filosofie en psychologie
Jaspers, Karl, Bilan et perspectives (Textes et Etudes Philosophiques).
- Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 264 pp., ing. Fr. 90.
Dit boek is de vertaling van de in 1951 onder de titel Rechenschaft und Ausblick
verschenen verzameling van twaalf conferenties en artikelen van Karl Jaspers. Ze
zijn gedateerd van af 1935 tot 1951 en behandelen de meest verschillende
onderwerpen: de filosofie, de europese geest, het humanisme, de atoombom,
Kierkegaard, Kant, Ezechiël, Soloon, Goethe.
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Dit alles is zeer lezenswaard en A propos de ma philosophie is wel onmisbaar voor
wie zich speciaal voor Jaspers' leven en doctrine interesseert. De algemene strekking
van Jaspers filosofie, zoals ze in deze uiteenzettingen naar voren treedt, wordt
gekenmerkt door een grote liefde voor de vrijheid van de geest, gebaseerd op het
zeer speciaal soort agnosticisme van zijn transcendentieleer. Nochtans blijft er iets
vaags in dit al te intellectualistisch humanisme. Jaspers schijnt het heil te verwachten
van een élite denkers, die zich gewijd hebben aan de vrijheid van de rede. Deze
filosofie is te veel een esoterisch mandarinisme, dat de reële problemen (de
atoombom b.v.) oplost in de ijle lucht van een humanistisch optimisme, en niet
terugschrikt voor nietszeggende frazen als: ‘La bombe atomique ne sera donc
élimniée que quand la force sera soumise au droit’ (blz. 117). Sommige stellingen
van Jaspers zijn overigens voor een katholiek onaanvaardbaar en op zich zelf niet
te verantwoorden. Zij hinderen des te meer, omdat deze filosoof, van protestantse
origine, in het katholicisme niets anders schijnt te kunnen zien dan een star
dogmatisme, essentieel in strijd met de geestelijke vrijheid. Zijn verabsoluteerd en
al te vaag begrip van vrijheid belet Jaspers op elk gebied de voor de mens
noodzakelijke bindingen te bestuderen en naar waarde te schatten.
F. De Raedemaeker

Sierksma, Dr. F., De religieuze projectie, een antropologische en
psychologische studie over de projectie-verschijnselen in de
godsdiensten. Libertatis Ergo reeks 3 en 6. - Uitg. W. Gaade N.V., Delft,
1956, 247 pp., f 5.90.
Op het verschijnsel van de projectie is bijzonder de aandacht gevestigd in de
psychoanalyse. In ons land werd het probleem nader uitgewerkt vanuit verschillend
standpunt door Westerman Holstijn en Van Lennep. Gebruikmakend van deze studie
geeft Sierksma op scherpzinnige wijze een ontleding van het projectieverschijnsel,
met een koele zakelijkheid, die soms tot sarcasme wordt bij de bespreking van de
opvattingen van anderen.
‘....de mens (is) het uit het lood geslagen dier, dat een nieuw evenwicht tracht te
scheppen en dat zijn waarnemingswereld stabiliseert door projectie’ (p. 188). De
religie wordt beschouwd als een dergelijk projectieverschijnsel voortkomend uit de
beleving van ontoereikendheid. In zijn fundering van deze theorie gaat de auteur
uit van de opvatting van Plessner over de excentrische structuur van de mens.
Wanneer hij dan de vraag stelt, wat dit excentrische ego is, luidt het antwoord: ‘Het
Zelf van het zelfbewuste zijn wijkt steeds verder terug, naarmate wij het willen grijpen.
Het is.... niets, het is zijn eigen negatie’ (p. 217). Het bewijs voor deze conclusie
wordt niet gegeven, alleen volgt er een enigszins retorische vergelijking met de
blinde vlek. Bij een dergelijke vervluchtiging van de werkelijkheid van het Ik mist
men alle grond voor een metafysica. Alles is schijn, en het kan dan ook consequent
lijken, dat het Boeddhisme als de meest radicale gevolgtrekking van de behandelde
theorie wordt aangegeven. Alleen vraagt men zich af, waarop de stellige zekerheid,
waarmee de auteur zijn koele analyse voltrekt, dan steunt. Het komt ons voor, dat
deze studie niet, zoals van de boeken uit deze reeks wordt aangekondigd, midden
in de Protestantse wereld staat, omdat de auteur bij zijn poging het religieus
verschijnsel objectief te benaderen het eigene van het christendom heeft miskend.
J.M. Kijm
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Gilen, S.J., Prof. Dr. L., Das Gewissen bei Jugendlichen. Psychologische
Untersuchung. - Verlag für Psychologie, Dr. C.J. Hogrefe, Göttingen,
1956, 110 pp.
Analyse van de antwoorden door jongens en meisjes van 17 jaar, merendeels
Katholiek, gegeven op een vijftal vragen betreffende het geweten. Voor zover het
materiaal hiertoe gelegenheid bood, zijn de gegevens statistisch bewerkt, met de
reserve die een dergelijk materiaal eist. Nauwkeurig is ook onderzocht, wat de
onderscheiden antwoorden kunnen leren over de verschillende aspecten van het
beleven van het geweten. In verband hiermee is het belangwekkend, dat de
antwoorden van 60 deelnemers aan het onderzoek letterlijk zijn weergegeven. De
nog gebrekkige zelfkennis van de proefpersonen, de schroom om zich over een
dergelijk onderwerp te uiten en de moeilijkheid om eigen ervaringen schriftelijk mee
te delen, beperken de betekenis van een dergelijk onderzoek, maar toch is het nuttig
om aldus aan de fenomenologische studies een bredere basis van gegevens te
verschaffen.
J.M. Kijm

Bezembinder, Th.G.G., Vragen betreffende menselijke verhoudingen. Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 45 pp., f 1.15.
‘Onderzoek van de factoren die de men-

Streven. Jaargang 10

88
selijke verhoudingen beïnvloeden is voor alles nodig’. Deze
uitspraak-op-de-laatste-bladzijde volgt consequent uit de voorgaande overwegend
positief-sociologische benadering van het probleem der menselijke verhoudingen.
Daarbij lost Schr. zijn belofte in vele vragen te stellen. Wellicht zal de lezer op enkele
plaatsen - en wel in de kantlijn - een vraagteken toevoegen. Vooral de
beschouwingen gewijd aan de termen (Hfdst. I) en de pedagogische maatregelen
(Hfdst. V) zijn voor discussie vatbaar. Voor wie kennis wil nemen van de veelheid
van vraagstukken die vanuit een positief-sociologisch standpunt met betrekking tot
de menselijke verhoudingen kunnen worden onderscheiden, is dit boekje (meer in
het bijzonder de hoofdstukken II, III en IV) nuttig.
Drs. Chr. L. Heyen

Sociologie
Salomonson, A.F.E., Enige sociaal-psychologische aspecten van het
lage geboortecijfer in Wenen. - D. Reidel, Dordrecht, 1956, 162 pp.
Een jonge vrouw reisde naar Wenen, bestudeerde tesamen met enkele anderen
de veel bewonderde en bezochte stad. Haar aandeel in het studiewerk legde zij
neer in een dissertatie, die behalve een goede studie ook uitermate leerzaam en
goed leesbaar blijkt te zijn. Ieder, ook al was hij nooit in Wenen, weet toch wel iets
van de Oostenrijkse hoofdstad af. Voor de niet-insider is het de stad van het Wener
Congres, van de wals, van onsterfelijke muziek en van Weense liedjes, van vele
films en operettes. Deze blinkende façade dankt haar glans evenwel niet aan een
bestaande gulden werkelijkheid. Schr. toont ons de noodtoestand van Wenen. Haar
documentatiemateriaal is rijk, zowel in quantiteit als in qualiteit.
Wenen, een stad die bij de huidige gemiddelde levensduur ongeveer 17 geboorten
per 1000 inwoners nodig heeft, doemt zichzelf tot uitsterven, want het geboortecijfer
is ontstellend laag (7 pro mille in 1952). 82,3% van de Weense ouders bezitten
minder dan 3 kinderen. Nagegaan wordt welke samenhang er bestaat tussen de
‘Kinderfeindlichkeit’ en de sterke veroudering van de bevolking, de bonte migratie,
het overmatige vrouwenoverschot, de ethische verzwakking der jeugd die een
slechte huwelijksmoraal ter navolging wordt gegeven, de ontstellende woningnood
(83% der woningen bestaat uit ½ tot 2 wooneenheden! En dan te bedenken dat 1
wooneenheid gelijk is aan 1 kamer met 2 ramen), de economische situatie, enz. De
verklaring voor het lage geboortecijfer moet evenwel gezocht worden in het
sociaal-psychologische leefklimaat. Langs verschillende wegen heeft Schr. dit klimaat
benaderd. Zij toont aan hoe een historisch geconditioneerde schijn, hoe egoïsme,
genotzucht, levensangst, hoe het onvermogen tot zelfbepaling en tot medemenselijke
bewogenheid, hoe een negatieve levenshouding tot catastrofale toestanden leidden.
Tussen de regels door kan men, bijna op iedere bladzijde, lezen hoe een volk dat
het vertrouwen in God verloor, slaaf is geworden van wanhoop en toekomstangst.
Waarlijk een belangrijk boek; ook voor Nederland, want het houdt een waarschuwing
in.
Allen die op enigerlei wijze invloed kunnen uitoefenen op de kinderbereidheid van
ons volk (artsen, pedagogen, bestuurders, schrijvers en sprekers, politici en
beoefenaars der geesteswetenschappen, geestelijke leiders en
overheidsfunctionarissen) mogen niet verzuimen deze studie ter hand te nemen.
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Ven, Prof. Dr. F.J.H.M. van der, Het vrije beroep. - Stenfert Kroese N.V.,
Leiden, 1956, gecart., 162 pp., f 6.40.
Een kostelijk boekje, waarin een opvatting verdedigd wordt die het midden houdt
tussen een onwerkelijke romantisering en een - wellicht nog gevaarlijker onderschatting van de waarde van het vrije beroep in onze hedendaagse
samenleving. Als ik één wens mag uiten dan zou het zijn dat de auteur misschien
nog meer dan hij b.v. op blz. 111-112 en 140-144 doet had kunnen doen uitkomen
van hoe groot belang de beleving van de beroepsethiek in het vrije beroep geacht
moet worden. In deze beleving ligt de mogelijkheid dat voor de beoefenaar ook bij
het opgeven van de gebruikelijke zelfstandigheid voor een ambtelijk of
privaatrechtelijk dienstverband het meest wezenlijke van het vrije beroep - de
persoonlijke vertrouwensverhouding tot de cliënt - bewaard blijft. Dat de bedrijfsarts
en ook nieuwere functionarissen als de bedrijfspsycholoog en socioloog in een
andere verhouding staan tot hun bedrijfsgenoten dan de technicus of econoom
wordt op het ogenblik algemeen
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en zonder tegenspraak aanvaard. Of die overtuiging stand zal houden is voor het
overgrote deel afhankelijk van de wijze waarop deze functionarissen hun
beroepsmoraal zullen weten hoog te houden. Dat zij daarbij op steun vanuit de ‘vrije’
sector menen te mogen rekenen, spreekt vanzelf.
Dr. Nuyens

Bras, Gabriel Le, Etudes de sociologie religieuse. II: De la morphologie
à la typologie (Bibliothèque de Sociologie Contemporaine). - Presses
Universitaires de France, Parijs, 1956, 394 à 820 pp., Fr. Fr. 1500.
In 1942 en 1945 publiceerde de canonist L.B. een tweedelige ‘Introduction à l'histoire
de la pratique religieuse’. Sedertdien verschenen in diverse, soms moeilijk te bereiken
tijdschriften, talrijke nieuwe artikels van deze ongemeen briljante animator der
godsdienstsociologie. Intussen werd ook zijn eerste werk, zelfs in de grote
bibliotheken onvindbaar. Daarom wordt de publicatie van deze verzamelde, in vorm
ongewijzigde studies in de kringen van sociologen, historici en pastoraaltheologen
uiterst sympathiek onthaald. Na het eerste deel, dat de godsdienstpraktijk in de
Franse landbouwstreken behandelt in diep geschiedkundig perspectief, volgt dit
tweede deel, meer aan methodologische en typologische problemen gewijd en
tevens de Franse grenzen doorbrekend naar ‘une sociologie de la religion’ in het
algemeen. In een nawoord kondigt L.B. de samenstelling aan van een derde deel,
waar strikter de methodologie van de sociologie tegenover de geschiedenis al
afgelijnd worden. Een boek dat op unieke wijze de historische dimensie betrekt in
het sociaal-kerkelijke researchwerk.
J. Kerkhofs

Biografie
Gestel, S.J., G. van, Loyola en de Jezuïetenorde. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1956, 239 pp., f 9.75.
Weinig heiligen hebben zo in het volle licht der historie geleefd als Ignatius van
Loyola. Hij leefde in de zestiende eeuw, in de tijd der humanisten en der herleefde
liefde voor letteren en geschiedenis; hij leefde en werkte bovendien temidden van
een kring van geletterde en hoog ontwikkelde mannen, die zijn woorden en daden
met aandacht observeerden en hun observaties met conscientieuze zorg
neerschreven. Daarnaast zijn er enige duizenden brieven van Ignatius bewaard,
behalve nog de door hem gedicteerde autobiografie, die een groot gedeelte van
zijn leven beslaat en gewoonlijk ‘het verhaal van de Pelgrim’ heet. Zo vindt de
biograaf van Ignatius een overvloed van bronnen tot zijn beschikking; slechts de
gegevens omtrent zijn jeugd, tot aan zijn bekering, zijn tamelijk spaarzaam.
Ter gelegenheid van de herdenking van Ignatius' dood in 1556 heeft Pater G. van
Gestel een historisch goed verzorgd en nauwkeurig gedocumenteerd leven van de
heilige geschreven, dat een juist en betrouwbaar Lebensbild van Ignatius biedt.
Omdat Ignatius niet te scheiden is van zijn orde en zijn orde niet van hem, gaf de
schrijver zijn boek terecht de titel: ‘Loyola en de Jezuïetenorde’ hoewel ‘Loyola en
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zijn Stichting’ wellicht juister geweest was. Het is hagiografie, zoals deze thans
verlangd wordt. Er wordt hier niet gefantaseerd of gepanegyreerd, doch op
eenvoudige, verantwoorde wijze verhaald over de ongewone lotgevallen en daden
van deze zeldzame strijder Gods, geheel in de trant van Ignatius zelf, wiens leven
een model is van onopgesmukte, rechtuite en evenwichtige daadkracht en overgave
aan een heilig ideaal.
J. van Heugten

Devlin, Christopher, The Life of Robert Southwell, Poet and Matyr. Longmans, London, 1956, 368 pp., 21 sh.
De zalige Robert Southwell werd in 1595 opgehangen, vier en dertig jaar oud.
Voordien had hij gedurende negen jaren het gewone leven geleid van een
opgejaagde priester, met dit verschil dat hij evenals zijn oudere ordesgenoot, de
zal. Edmond Campion, tijd en gelegenheid vond voor schrijven. Het wonderlijke is
dat niettegenstaande de onrust der tijden hij innerlijke rust en inspiratie kon laten
opbloeien in gedichten die blijvende waarde hebben en hun eigen plaats hebben
gevonden in de Engelse literatuur.
Het leven van de priester, dichter en martelaar van de Sociëteit van Jesus wordt
in deze biografie met evenveel liefdevolle bewondering als wetenschappelijke
accuratesse beschreven. De beschikbare bronnen zijn alle benut, en gegevens uit
de meest uiteenlopende geschriften verzameld en met elkaar vergeleken, totdat
met veel geduld de feiten tot een sluitend geheel zijn bijeengevoegd. Dit brengt
uiteraard mee
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dat de lezer de schrijver op zijn moeizame, soms trage gang door veel historisch
materiaal moet volgen. De beloning is echter groot, omdat hij zich geleidelijk aan
leert bewegen in een periode die op zich fascinerend is, maar bovendien zowel de
sterkste alsook de zwakste kanten doet kennen van hen die in Kerk en Staat de
hoofdrol speelden. Wanneer het leven van de held zich als het ware vereenvoudigt
tot een strijd op leven en dood tegen zijn vijanden en beulen, overtreft deze biografie
de boeiendste roman.
W. Peters

Leemans, Victor, Sören Kierkegaard (Filosofische Bibliotheek). - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956, 177 pp., ing. FFr. 90, geb. Fr.
125.
Met dit Kierkegaardboek heeft de bekende economist, senator Leemans een waardig
debuut gemaakt op het terrein der filosofie. Geschreven na tien jaren studie op de
Deense teksten, getuigt dit werk van een grondige en oorspronkelijke kennis en van
een grote vertrouwdheid met het bijna onvindbare en uiterst belangrijke dagboek.
Na een korte oriëntatie (waarbij vooral de mogelijke invloed van Stirver een nieuw
element in het onderzoek brengt), schetst de auteur Kierkegaards ontwikkeling aan
de hand van zijn geschriften. Een synthese verlangt S. daarbij vooralsnog niet te
geven: een zuiver analytische methode zal de lezer nog best op de teksten zelf
voorbereiden. Dit betekent evenwel niet dat V. Leemans zich beperkt tot de
Kierkegaard-tekst: hij wil deze juist situeren in heel de problematiek van het moderne
denken. Het volstaat het personenregister even op te slaan: de meest diverse namen
van oude en moderne filosofen, theologen en literatoren komen erin voor. Misschien
wel wat te veel, want nu dreigt de figuur van Kierkegaard, waartoe dit boek anders
een ideale inleiding was, soms wat te verdwijnen in een aantal problemen die naar
aanleiding van hem worden gesteld (speciaal hfdst. VII en VI: tegen de kritiek die
hier vanuit een ‘absolute’ theologie op Kierkegaards negativiteit wordt uitgebracht
zouden we trouwens wel bezwaren hebben). Maar wellicht zal de niet-filosofische
lezer de schrijver dankbaar zijn dat hij hem de draad helpt terug te vinden die het
moderne denken met de zo misleidende en, naar de vorm, soms zo tijdsgebonden
geschriften van Kierkegaard verbindt. Jammer is dan alleen dat de kritische
beschouwingen nogal door het exposé heenlopen zodat er wel eens verwarring kan
ontstaan over wat eigenlijk Kierkegaards gedachte is.
L. Dupré

Boschvogel, F.R., De Jager Amandus. - Davidsfonds, Leuven, 200 pp.,
ingen. 48 Fr., geb. 76 Fr.
Geromanceerde levensbeschrijving van de H. Amandus. S. weet het Frankische
leven in onze gouwen aanschouwelijk voor te stellen. De psychologie van de heilige,
zijn helpers en tegenstanders, wordt eenvoudig doch talentvol uitgebouwd. Het zou
echter meer dan talent vergen om de gesprekken in een geromanceerd heiligenleven
altijd natuurlijk te doen klinken. Een vlot leesbaar en prettig volksboek.
A. Deblaere
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Kunst en cultuur
Fischer, Otto, Geschichte der deutschen Malerei (Deutsche
Kunstgeschichte Bd. III). 3. Aufl. - F. Bruckmann-Verlag, München, 1956,
495 pp., 391 afb., 16 klpl., 20 × 26 cm., geb. D.M. 42.
Het grootse boek van Otto Fischer over de Duitse schilderkunst van de aanvang tot
het begin van onze eeuw is nu reeds meer dan vijftien jaar oud en kan nog steeds
zonder noemenswaardige wijzigingen herdrukt, zonder storende, verouderde,
uitdrukkingen herlezen worden. Nu de kunsthistorische wetenschap zich zo vlug
ontwikkelt, blijft het boek van Fischer toch het standaardwerk over de Duitse
schilderkunst. Naar de opzet van de reeks waartoe het behoort laat ook in dit werk
de auteur alle wetenschappelijke pretentie varen om steunend op een uitgebreide
belezenheid en een schrander inzicht een eerder essayistisch overzicht de lezer
aan te bieden. O. Fischer was er om begaan eerst en vooral een ontwikkelingslijn
in de Duitse schilderkunst op te speuren en op deze wijze de opeenvolgende
geestesstromingen waarvan deze schilderkunst een uiting was te bepalen. Daarnaast
zocht hij ook het nationale karakter van de Duitse kunst in haar voortdurend contact
met de Europese kunststromingen te omschrijven. Dit alles weet de auteur zeer
genuanceerd en fijn geanalyseerd uit te drukken. De verzorging van dit rijk
geïllustreerde werk door de uitgever Bruckmann is zoals bij de overige delen van
deze reeks van eerste gehalte.
G. Bekaert
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Nettel, Reginald, Seven Centuries of Popular Song. A Social History of
Urban Ditties. - Phoenix House Ltd., London, 1956, 248 pp., 25 sh.
In chronoligsche volgorde toont schr. ons als vrucht van degelijk wetenschappelijk
onderzoek wat en hoe er door het gewone volk gezongen werd. Het ligt voor de
hand dat op deze wijze een zeer interessante kijk gegeven wordt op een groot stuk
sociaal leven in de loop der eeuwen. Zoals bij alle historische werken komt de
contemporaine geschiedenis er het slechtst af: ook op dit terrein van populaire
liedjes blijkt afstand van tijd noodzakelijk. Behoudens deze onvermijdelijke lacune
is het boek voor ieder Anglist van bijzonder interesse.
W. Peters

Denis, Prof. Dr. V., Hugo van der Goes (De Vlaamse Primitieven leren
zien, 1). - Elsevier, Brussel, 1956, 38 pp., 63 pl. en klpl., geb. Fr. 145
(leden ‘Noon Solus’: Fr. 130).
Het initiatief van de uitgeverij Elsevier een reeks monografieën over de Vlaamse
Primitieven uit te geven kan alleen worden toegejuicht, des te meer nu het eerste
deel een hoge waarborg en belofte bevat. De reeks staat onder de leiding van Prof.
V. Denis, die ook het eerste deeltje verzorgde. Het is als een voortzetting van het
werk dat Prof. Denis eerder op zich nam met de gevulgariseerde uitgave van het
volledige werk van Van Eyck en van Bruegel. In een korte inleiding wordt het leven
en de persoonlijkheid van Hugo van der Goes geschetst in nauw verband met de
schilderijen. Deze inleiding staat trouwens in functie van het zeer verzorgde
illustratiemateriaal, waarin nu niet meer het volledige oeuvre van Van der Goes
werd opgenomen, maar wel de voornaamste schilderijen rijkelijk in verscheidene
details worden belicht.
G. Bekaert

Beucken, Jean de, Un portrait de Cézanne. - Gallimard, Parijs, 1955, 348
pp., geïll., Fr. Fr. 950.
Bij de vijftigste verjaardag van de dood van Cézanne komen de biografieën te
voorschijn als paddestoelen uit de grond. De meeste van deze geïmproviseerde
gelegenheidsgeschriften brengen het echter niet verder dan een allegaartje van
pikante details, samengehouden door de meest algemeen-aanvaarde ideeën over
de kunst van deze grootste onder de moderne schilders. Ook het boek van Jean
de Beucken moeten wij bij deze categorie onderbrengen, al is het niet zonder
verdiensten. De auteur is er ongetwijfeld in geslaagd een levendig, maar uitwendig,
portret van Cézanne te schetsen. Liever dan deze overvloed aan literatuur hadden
wij één enkele verantwoorde synthese ontmoet van dit oeuvre en de invloed ervan
op de moderne kunst.
G. Bekaert
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Wetenschap
Pierloot, Roland, Problèmes généraux de psychosomatique clinique
(Etudes de Psychopathologie). - Nauwelaerts, Leuven, 1956, 282 pp.,
Fr. 150.
De psychosomatica is nog een vrij recente wetenschap. Dr. Pierloots werk kon
daarom onmogelijk een definitieve synthese brengen; doch het geeft ons te gepasten
tijde een duidelijk inzicht zowel in haar strekking en bedoeling als in haar huidige
verworvenheden. Vooreerst geeft hij het standpunt aan van waaruit deze opvatting
de zieke mens in zijn totaliteit van psyche en soma (lichaam) wil begrijpen. Daartoe
brengt hij vele gegevens samen uit gebieden die tot nog toe meestal als onafhankelijk
werden beschouwd. Daarna onderzoekt hij enkele specifieke verschijnselen: klieren
en hormonen, de ervaring van het lichaam, de pijn. Vooral zijn uiteenzettingen
aangaande dit laatste punt doen duidelijk uitschijnen hoe nodig het is de
psychologische, neurologische en zelfs ‘filosofische’ inzichten te synthetiseren.
Alhoewel dit boek vrij technisch is uitgewerkt, toch zal het ook voor niet-specialisten
der psychosomatica zeer nuttig zijn om een beeld te krijgen van de vele problemen
die hier worden gesteld.
R. Hostie

Schilpp, Dr. P.A., Albert Einstein als Philosoph und Naturforscher
(Philosophen des 20. Jahrhunderts). - W. Kohlhammer-Verlag, Stuttgart,
1955, XV-540 pp., 2 fot., 10 tek., geb. D.M. 24.
Dit boek brengt ons niet alleen een uiteenzetting van Einstein zelf over zijn
epistemologie in verband met zijn fysische theorieën en zijn inzichten in de
relativiteitstheorie; maar het bevat tegelijk een reeks essays van 25 geleerden,
filosofen, wiskundigen en fysici, waarin deze zijn werk en methode uiteenzetten en
becritiseren. Onder de meest vooraanstaande
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auteurs die uitgekozen werden om Einsteins werk te beoordelen, komen de volgende
namen voor: A. Sommerfeld, L. de Broglie, W. Pauli, W. Heitler, N. Niels, H.
Morgentau, E. Milne, G. Lemaître en M. von Laue. Het laatste deel omvat het
antwoord van Einstein op sommige kritieken en een zeer volledige bibliografie van
zijn werken.
Het hoeft niet gezegd dat dit een standaardwerk is voor de fysicus die de juiste
gedachte en methode van Einstein wil kennen. Zelden werd gedurende het leven
van een geleerde zijn wetenschappelijke methode en werk zo zorgvuldig bestudeerd
en vastgelegd als in dit volumineuze boek.
Dr. F. Bertiau

Einstein, Albert en Leopold Infeld, Die Evolution der Physik. Von Newton
bis zur Quantentheorie. - Rowohlt, Hamburg, 1956, 210 pp.,
Taschenbuch, D.M. 1.90.
Einstein en zijn vriend Infeld publiceren hier een boekje, dat zij aandienen als ‘eine
anspruchslose Plauderei’. Toch weten zij in bewonderenswaardig eenvoudige
bewoordingen heel wat inzicht mee te geven in de ontwikkeling der fysica, die van
de klassieke mechanica en elektriciteitsleer heeft gevoerd tot relativiteitstheorie en
quantenmechanica. Deze vier onderdelen der natuurkunde vormen ook de
onderwerpen van de vier hoofdstukken van het boekje. Het zwaartepunt van het
werkje ligt in de overgang van de theorie der elektro-magnetische velden, zoals
Maxwell ons die leerde, naar de beginselen der relativiteitstheorie van Einstein.
P. van Breemen

Geschiedenis
Juenger, Ernst, Rivarol. - V. Klostermann, Frankfurt/M., 1956, 200 pp.,
ing. D.M. 9,80, geb. D.M. 11,80.
Rivarol (1753-1801) was een van de meest gevierde salon-figuren van zijn tijd.
Voltaire noemde hem ‘le français par excellence’. Zijn geschreven werk is weinig
omvangrijk, maar voldoende om hem een plaats te geven onder de zgn. ‘Franse
moralisten’. Hij is vooral bekend door zijn Maximes, die men als de neerslag kan
beschouwen van zijn sprankelende conversatie. Sedert lang heeft Rivarol de
belangstelling gewekt van Ernst Jünger. Een zekere geestesverwantschap is aan
dit interesse wellicht niet vreemd. In dit boekje geeft J. een allermerkwaardigste
vertaling van de Maximes. De meeste hiervan raken punten van filosofie, literatuur
en politiek. J. ziet in Rivarol een kunstzinnige geest, die zich te weer heeft gesteld
tegen ongeestige tijdsmachten, waarvan hij de dodelijke bedreiging heeft aangevoeld,
maar die anderzijds ook in het nieuwe en het revolutionaire de blijvende waarden
van het verleden wist te herkennen. Niet zelden wordt in J.'s weergave van Rivarol's
uitspraken en ideeën een diepere betekenis zichtbaar, die de heldere Franse tekst
niet zo onmiddellijk laat vermoeden en die door haast onmerkbare accentueringen
der vertaling, aan deze ideeën een zeer actueel karakter verleent. Maar is zo iets
juist niet de schoonste vrucht van een vertaling en haar beste motivering? Enkele
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toegevoegde aantekeningen getuigen van de genotvolle arbeid die aan de vertaling
besteed werd. Het boekje wordt ingeleid door een uitgebreid en meesterlijk essay
over het leven en de geest van Rivarol. De typisch Jüngerse allure van dit essay
zal de lezer, die althans enige geestesaffiniteit met J. in zich ontdekt,
onweerstaanbaar bekoren.
L. Vander Kerken

Branden, Dr. L. Van den, Het streven naar verheerlijking, zuivering en
opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw (K.V.A. v. Taal- en
Letterkunde, R. VI, 77), - Secretarie der K.V.A., Gent, 1956, 320 pp., Fr.
150.
Het is een ‘raar’ materiaal dat L. Van den Branden bijeengebracht heeft in dit boek.
Iedereen weet dat de taalstudie - in al haar geledingen - pas in de 19e eeuw op
enigszins wetenschappelijke wijze is gaan beoefend worden. Wat nu enkele
zeldzame Nederlanders ons weten te vertellen over hun eigen taal vóór de 17e
eeuw, - Coornhert, Kiliaen, Spiegel, Stevin - moest wel wat ‘raar’ aandoen. Toch is
het interessant onze voorvaderen uit het steentijdperk van de Nederlandse filologie,
te horen orakelen over hun moedertaal. Van den Branden laat er niet weinig de
revue passeren, maar beperkt zich hoofdzakelijk tot de ruimere behandeling van
bovengenoemde figuren. Hij voegt daar nog aan toe: ‘een overzicht van gelijkaardige
stromingen in Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland’. Aan alle beroeps- en andere
filologen graag aanbevolen.
J. Noë
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Litteratuur en romans
Beer, Kan. De, De onsterfelijke Dante. I Leven en opera minora, II De
‘Divina Commedia’. - Davidsfonds, Leuven, I: 158 pp., ingen. 50 Fr., geb.
78 Fr.; II: 436 pp., ingen. 80 Fr., geb. 108 Fr.
Het Vlaamse publiek heeft behoefte aan dergelijke werken, die het op eenvoudige
en toch onderlegde wijze de grote figuren uit de Europese beschaving leren kennen.
Interessante vulgarisatie door specialisten, zonder dat deze vervallen tot voor de
gemiddelde lezer onverteerbaar dorre uiteenzettingen, blijkt in Vlaanderen nog altijd
een uitzonderlijk fenomeen. Het eerste deel beschrijft Dante's leven in het Florence
van zijn tijd en behandelt kort zijn eerste werken; het tweede is gewijd aan de Divina
Commedia, met talrijke citaten van de mooiste of beroemdste passages in de
geritmeerde vertaling van P. Kops, een ernstige vertaling, die zo dicht mogelijk het
oorspronkelijke volgt. Met genoegen zal men bij de illustraties een keus uit Doré's
gravures vinden.
A. Deblaere

Mechelen, Johan van, De ring. - Uitg. Sanderus, Oudenaarde, 1956, 63
pp., Fr. 85.
Van Mechelen is een nauwgezet en vlijtig auteur, wiens vers meer het resultaat is
van een ijverig werk dan van een innerlijke poëtische vervoering. Wel heeft hij
mettertijd zijn vers soepeler gemaakt, zijn beeldspraak minder chaotisch; hij houdt
van een verfijnde gevoelsatmosfeer en zijn thematiek lijkt ook meer persoonlijk
beleefd en dieper van inhoud dan in zijn vorig werk. Toch blijven het meestal
eendagsgedichten, die men wel doorneemt, maar licht vergeten gaat. Een of twee
uit deze bundel zou ik wel willen aanmerken: ‘Ik weet dat gij niet dood zult gaan...’
b.v. Maar alles saam genomen, is het jammer dat zoveel oprechte inspanning niet
meer weet te verwezenlijken.
J. Du Bois

Decorte, Bert, Japanse Motieven. - Colibrant, Lier, 1956, 63 pp., Fr. 65.
Deze korte gedichten, om hun achteloze toon en onvaste vorm terecht ‘Motieven’
genaamd, verwoorden een soort Oosterse wijsheid uit ontnuchtering en fatalisme
geboren. Sommige zijn verrassend fijn, puntig in de zegging en door het handig
aanwenden van beeldcontrasten vol delicate poëzie. Onder zijn generatiegenoten
is Decorte ongetwijfeld de meest talentvolle dichter: geen vorm die hij niet aanwenden
kon, geen stroming die hij zich niet eigen maakte. Dit speelse vlinderen in het weidse
domein der poëzie heeft zijn talent verhinderd tot een waar dichterschap uit te
groeien. Deze motieven zijn hiervan een bewijs temeer: ze vervallen licht tot proza
of tot nonchalante schrijverij.
J. Du Bois
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Guardini, Romano, Hölderlin, Weltbild und Frömmigkeit. - Kösel-Verlag,
München, 1955, 578 pp., geb. D.M. 22,50.
Dat een tweede uitgave nodig bleek van deze ernstige studie, die zeker niet onder
de lichtere letterkundige essays kan gerangschikt, getuigt op zichzelf reeds voor
haar uitzonderlijke waarde. Guardini's voornaamste verdienste bestaat wel hierin,
dat hij feilloos en met genuanceerd penetratievermogen de enig juiste exegese tot
zijn methode maakt: de dichter niet te benaderen met vooropgezette normen noch
hem voor te stellen van uit een reeds verworven gedachtensysteem, hoe juist en
waarachtig dit laatste ook moge zijn, doch Hölderlin te leren kennen, en deze kennis
aan ons mee te delen, door een zich-inleven in het werk, totdat vanzelf de grote
karaktertrekken van de dichter, van zijn ervaring en zieleleven reliëf krijgen, een
geheel vormen, en zichzelf ook oordelen. Hölderlin behoort niet tot de autonome
kunstenaars-dichters, zoals wij die in de laatste eeuwen gewoon zijn; hij is van het
ras van een Aeschulos, een Pindaros, een Dante: hij is een vates, een ziener en
profeet in de dienst van een religieuze ervaring. Op schitterende wijze duidt Guardini
uit de symbolisch-dichterlijke wereld van het werk de ontologische werkelijkheid,
waarvan het teken en verkondiging is. Een boek dat onontbeerlijk mag heten voor
alle ietwat diepere kennismaking met Hölderlin en zijn werk.
A. Deblaere

Zwolse drukken en Herdrukken: Gnapheus, Gulielmus, Acolastus.
Latijnse tekst met Nederlandse vertaling. Ingeleid en met aantekeningen
voorzien door Dr. P. Minderaa. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956, 251
pp., f 5.80.
Het bekende Latijnse schoolspel van Gnapheus, alias Fullonius, alias Willem Claesz.
de Volder, is door prof. Minderaa als no. 15 in de Zwolse drukken en herdrukken
uitgegeven. Een alleszins vloeiende en juiste vertaling heeft Minderaa

Streven. Jaargang 10

94
naast de Latijnse tekst geplaatst, waardoor, ook voor zwakkeren in Latiums taal,
het geheel te genieten valt. Gnapheus' spel is inderdaad zeer leesbaar én niet van
levendigheid verstoken.
Een uitvoerige inleiding over de auteur, het neo-latijnse toneel, Gnapheus' spel
tussen andere Verloren-zoon-spelen en de wijze van uitgave gaat het toneelstuk
vooraf. De lezer vindt er menigerlei interessante bijzonderheid.
Joh. Heesterbeek

Kopp, Joseph-Vital, Die schöne Damaris. Roman einer Hetäre. Benziger-Verlag, Einsiedeln, z.j., 251 pp., geb. Zw. Fr. 11,60.
Rond de persoon van de ‘vrouw met name Damaris’ die volgens de Handelingen
Paulus volgde na zijn rede op de Areopaag, bouwt J.V. Kopp een knappe historische
roman, spelend in het Hellenisme. Het historische element van dit werk steunt op
een verwonderlijke kennis van de oudheid maar, zoals in zijn vorige werken verwekt
de schrijver uit de dode stenen der eruditie levende personen. Hier zijn het epicurisme
en het stoïcisme geen geschematiseerde systemen, maar levensbeschouwingen
waarmee radeloze mensen hun bestaan een zin proberen te geven. De antithese
tussen de decadentie van het hellenisme en de strengheid der klassieke periode in
de scène waar Damaris na een uitgelaten ‘kordax’ de Dorische ‘pyrrhiche’ danst,
vormt wellicht de schitterendste séquenze in deze literaire film van de oudheid.
Deze merkwaardige historische reconstructie wordt bezield door het
diep-menselijke verhaal van Damaris' zoeken naar de grote bevredigende liefde:
filosofie noch kunstgenot voldoen haar gepassioneerd hart. Een vurige liefde tot de
jonge wijnbouwer Arizelos doet de droge bolster van haar scepticisme openbarsten,
maar deze belofte moet vóór haar vervulling sterven. Damaris' verdere leven moet
de lezer zelf maar aanvullen: het einde is dat Paulus het verlossende antwoord
brengt en dat Damaris het aanvaardt door hem te volgen.
Om zijn onverbloemde schildering van de Griekse decadentie is deze roman
alleen voor rijpere lezers geschikt. Voor al degenen die de klassieke oudheid
bestuderen is het een waardevol werk om het waarlijk levende beeld van een
belangrijke periode dat ons hier voorgesteld wordt in een klassiek evenwicht tussen
historische nauwkeurigheid en warme menselijkheid.
F. van Ommeslaeghe

Greeff, Etienne de, Mr. Maury Rechter. Vertaald. Roman. - Uitgmij Pax,
's-Gravenhage, 1956, 349 pp., f 8.90.
Na La Nuit est ma Lumière verscheen het vorig jaar van de Leuvense Hoogleraar,
Etienne de Greeff, een nieuwe roman, Le Juge Maury (reeds beoordeeld in ‘Streven’,
nov. 1955), die als Mr. Maury Rechter bij Pax in Den Haag in vertaling uitkwam.
Deze boeken, vooral het laatste, herinneren onweerstaanbaar aan de psychologische
romans van Paul Bourget. Evenals Bourget beschrijft de Greeff mensen uit de
gegoede bourgeoisie en laat hen een psychologische schok, een crisis beleven,
waaruit zij gelouterd te voorschijn treden. Een ingenieus uitgedacht ‘plot’ moet de
spanning verhogen. Dit is ongeveer het stramien van de psychologische roman, die
Etienne de Greeff met talent weet te schrijven. Toch rammelt er wel eens iets aan
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al die psychologie. Zo is het superhisterische dienstmeisje Louise weinig overtuigend
- vergelijk haar eens met Lebedef uit Dostojefski's Idioot - en dat de zeer intelligente
Geneviève zich laat vangen door zulk een louche figuur als deze Jean (of François),
is weinig waarschijnlijk. Over het ‘gelovig-zijn’ heeft de hoogleraar eigenaardige
opvattingen. Toch weet hij te boeien door zijn concrete en levendige wijze van
beschrijven.
J. van Heugten

Bauer, Josef Martin, De witte Hel. Vert. - De Fontein, Utrecht, 1956, 248
pp.
Een Beierse officier werd tot de mijnen in Siberië veroordeeld, doch wist na enige
jaren te ontsnappen en bereikte na onzegbare moeilijkheden de Perzische hoofdstad,
van waaruit hij per vliegtuig zijn vaderland weer terugvond. De schrijver van dit boek
liet hem bij stukken en brokken zijn wederwaardigheden vertellen en stelde dit
verhaal samen, dat van een adembenemende spanning is. Het boek heeft iets
primitief aangrijpends in zijn diepe, leedbeladen menselijkheid. De auteur gaf het
als titel mee: So weit die Füße tragen, een zeer sprekende titel voor een tocht van
het uiterste oostpunt van Siberië naar Teheran. Het boek zal ook in vertaling
ongetwijfeld zijn weg vinden.
J. van Heugten

Elsing, J.M., Stanley. (Elite-reeks, 8). - P. Vink, Antwerpen, 1956, 260
pp., geb. Fr. 125 (in reeks: Fr. 85).
Een vlot geromanceerd verhaal van de
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grote ontdekkingsreis waarbij Stanley Centraal-Afrika doorkruiste van Oost tot West.
Een biografie is het niet geworden, niet alleen omdat het enkel een korte episode
uit het leven van Stanley schetst, maar vooral omdat het aan de oppervlakte blijft,
en slechts zelden (en dan steeds eenzijdig idealiserend) over zijn echte diepere
persoonlijkheid spreekt.
F. De Graeve

Stolpe, Sven, Licht, vlug en teer, vert. E. Elias-Eneström. - Heideland,
Hasselt, (1956), 323 pp., ing. Fr. 125, geb. Fr. 145.
Dit belangrijk werk van de grote Zweedse bekeerling is uitvoerig besproken door
D. Rywood in Streven VIII, 2 (1955), pp. 421-424. Graag bevelen we nu deze keurig
uitgegeven Nederlandse vertaling aan.
F. Van Bladel

Varia
Kierkegaard, Sören, Briefe, vert. W. Boehlich. - J. Hegner-Verlag,
Keulen-Olten, 1955, 164 pp., D.M. 6,80.
Wie alleen brieven leest omwille van het literaire genre schaffe zich dit boekje niet
aan! Zoals het Nawoord terecht zegt kan men een groot aantal stukken uit deze
bloemlezing nauwelijks brieven noemen: de correspondent speelt helemaal geen
rol. Voor de spontane, wederzijdse overgave aan een ander, was Kierkegaard een
te veel op zichzelf betrokken mens. Eén enkele maal heeft hij zichzelf totaal aan
iemand willen geven, maar toen bleek hij er niet toe in staat: in zijn verloving met
Regina Olsen. En toch geven sommige brieven op verrassende wijze blijk van het
warme medegevoel dat in deze grote eenzaat verborgen leefde. Wanneer hij met
lijdende mensen te doen had, voelde hij zich veilig en liet hij zijn hart spontaan
spreken. Zelden zijn er ontroerender troostwoorden geschreven dan de brieven van
Kierkegaard aan zijn kreupel neefje, aan zijn zieke schoonzus of aan het kleine
jongentje dat hij vermoeid had door te vlug te stappen. Omwille van dit alles - het
vele wat ze zeggen en het vele wat ze verzwijgen - is deze verzameling onontbeerlijk
voor de kennis van de grote Deense wijsgeer. De keuze (waarbij alle sensatie en
eenzijdigheid werd vermeden) zowel als het Nawoord verraden een fijn
Kierkegaard-kenner. De nota's zijn van Niels Thulstrup, de beste hedendaagse
specialist, die de volledige Deense brievenuitgave heeft bezorgd.
L. Dupré

Spiecker, O.P., R., Der Ungeheure und die Abenteuer. Essays. - Verlag
Bonner Buchgemeinde, Bonn, 1956, 168 pp.
In 17 kleine hoofdstukjes geeft S. vanuit het leven van verkenners, van wie hij
aalmoezenier is, een verrassend nieuwklinkend geluid over de zin van het menselijk
leven, waarin de structuur van de wereld zich herhaalt. Door het bewustzijn komt
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de mens tot wereldbelevenis. In hem verjongen zich de oude kulturen en worden
de nieuwe geboren. Maar de wereld wordt pas echt beleefd in het gesprek met God.
God vraagt van de mens een avontuur, dat de zin voor de ontdekking, het snelle
besluit en de nederigheid meebrengt. Maar ook waakzaamheid en het bewustzijn,
dat er niets in hem voltooid is. Bovendien leeft de mens niet alleen: hij leeft een
gemeenschapsleven met zijn naasten en met God, die hem als mens tegemoet
getreden is.
Dieses Buch ist eine neugierige Betrachtung des Lebens. Inderdaad. Wij kunnen
er nog bijvoegen, wat we eens lazen over een werk van een Franse schrijver: C'est
un livre d'une pédagogie souriante.
P. Grootens

Gumbley, O.P., Walter, Unusual Baptismal Names. - Blackfriars, London,
1956, 54 pp., 4 sh.
Het is niet eenvoudig om alle Engelse en Ierse voornamen te herleiden tot een voor
continentale oren bekend geluid. Dit handige maar dure boekje is niet alleen nuttig
in zoverre vreemd aandoende namen behoorlijk kunnen worden thuisgebracht, maar
biedt bovendien door zijn rijkdom van verrassende parallellen (Irvine = Urbanus,
Guinevere = Winefried, enz.) menig interessant moment.
W. Peters

Bowle, John, Minos or Minotaur? The dilemma of political power. Jonathan Cape, London, 1956, 209 pp., 15 sh.
De keuze voor het mensdom van vandaag is zich te laten leiden door wijze wetten
of gedomineerd te worden door brute macht. Momenteel is het vooral politieke macht
die angst schept en de toekomst onzeker maakt, en de wereld ziet uit naar een
nieuwe Theseus, die deze Minotaur van vrijwel onbeperkte macht zal doden. De
studies in dit boek bereiden de weg
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voor deze nieuwe Theseus, die het kind zal zijn van een door veel schade en
schande wijsgeworden mensenfamilie. Daartoe analyseert schr. de morele
grondslagen van ware macht, de taak die hij te vervullen heeft en de wijze waarop
hij deze alleen kan vervullen. Zodoende komt schr. er toe verschillende problemen
op politiek, sociaal, economisch en ook opvoedkundig terrein te bespreken. Het
geheel is een niet onbelangrijke bijdrage voor ieder die direct of indirect bij politiek
en machtsvorming betrokken is.
W. Peters

Summerskill, Dr. Edith, The Ignoble Art. - Heinemann, London, 1956,
104 pp., 10 s. 6 d.
Het zeer vooraanstaande lid van de Labour Party, die ook zitting heeft in het
parlement, bespreekt enkele wezensaspecten van wat zij ziet als een totaal
verworden sport, het boxen. Zelf arts, spreekt zij met kennis van zaken wanneer zij
de medische aspecten van de zware stoten behandelt. De scherpe veroordeling op
medische gronden van de beroepssport wordt overtroffen door de felheid waarmede
zij zich keert tegen de gehele sfeer die om de beroepssport van het boxen hangt.
Aan de hand van getuigenissen van beroepsboxers zelf, van sportjournalisten, van
managers enz., staaft zij haar oordeel dat ‘the noble art of self-defence’ gedegradeerd
is tot ‘the ignoble art of hitting wihthout getting hit’: enkele illustraties van boxers in
de ring en toeschouwers buiten de ring zetten haar oordeel kracht bij. Schr. bespreekt
de moderne beroepssport van het boxen niet vanuit het standpunt der christelijke
moraal: zou zij dit er bij betrokken hebben, dan zou het er wellicht voor het
beroepsboxen nog somberder uitzien. Zoals het boek er ligt is het toch reeds een
zeer ernstige waarschuwing.
W. Peters

Specht, Minna, Kinderzorgen I. - Heideland, Hasselt, 1956, 173 pp., geb.
Fr. 85.
Uiterst leesbare hoofdstukjes over de ‘gewone’ moeilijkheden der opvoeding (zo
b.v. koppigheid, ongehoorzaamheid, nagelbijten, stotteren, nukkigheid, afgunst
tegenover jongere kinderen enz.), waarin tevens de beste psychologische en
pedagogische richtlijnen verwerkt zijn, ziedaar wat dit boek ons biedt. Voor alle
opvoeders die meer voorbeelden en praktische wenken, dan theoretisch inzicht en
systematische volledigheid nodig hebben, zal dit werk niet alleen een aangename
maar tevens een verrijkende lezing zijn.
R. Hostie

Guardini, Romano, La mort de Socrate, vert. P. Ficoeur. - Edit. du Seuil,
Parijs, 1955, 270 pp., Fr. Fr. 600.
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De problematiek van de vier Socratische dialogen en de interpretatie ervan door R.
Guardini werden uitvoerig besproken in dit tijdschrift (Jrg. IX, 1956, nr. 11-12). Deze
keurige vertaling maakt het essay ook voor de Franssprekende wereld toegankelijk.
J. Du Bois

Vermeulen, G., Waarheen na de technische school. - Zuid-Nederlandse
Uitgeverij, Antwerpen, 1956, 162 pp., ing. Fr. 85, geb. Fr. 110.
Na het prachtige werk van Maria de Lannoy over de toekomstmogelijkheden voor
meisjes, verschijnt nu bij dezelfde uitgever een werk voor de jongens. Het behandelt
al de technische beroepen en zal wellicht later aangevuld worden door een ander
over de intellectuele beroepen. Al is het boekje niet zo aangenaam geschreven als
dat van M. de Lannoy, het blijft een schat van kostbare inlichtingen. De auteur wijdt
uit over de verschillende uitwegen na het Lager en Middelbaar Technisch Onderwijs,
over verdere studiemogelijkheden, ingangsexamen, weddebarema's enz. Zelfs
militaire en sociale aangelegenheden worden besproken. Het komt ons voor dat
ook opvoeders uit het gewoon algemeen vormende Middelbaar Onderwijs niet
kunnen nalaten iets meer af te weten van het Technisch Onderwijs en de steeds
groeiende uitwegen die het biedt.
W. Smet
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[1956, nummer 2]
De Kerk Gods kracht in onze zwakheid
Dr. Hugo Rahner S.J.
Rede op de ‘Katholikentagung’ te Keulen in augustus 1956.
ER wordt van de Kerk veel roemvols gezegd in deze feestelijke dagen. En met recht.
Want zij is een huis vol glorie ver over alle landen. En juist als teken dat wordt
tegengesproken, is zij de heerseres der wereldgeschiedenis aan wie de grote harten
behoren.
Maar alles zou slechts een ‘roemen in het vlees’ (1. Cor. 1, 29; 3, 21; Eph. 2, 9),
en niet een ‘roemen in het kruis van Christus’ (Gal. 6, 14) zijn, alles zou vervalst en
daarom vervuld zijn van die geheime teleurstelling, die ons vaak ook na kerkelijke
feestelijkheden pleegt te overvallen, als wij ook niet spraken over het onbegrijpelijke
mysterie van het christelijk bestaan, dat Paulus aanduidt met de woorden: ‘als er
dan geroemd moet worden, dan zal ik op mijn zwakheid roemen’ (2 Cor. 11, 30).
De Apostel spreekt hier over zijn eigen armzaligheid. Maar het behoort tot de
fundamentele waarheden der door hem opgetekende openbaring van het Nieuwe
Testament, dat Gods almacht zich manifesteert in menselijke zwakheid. Het heilswerk
des Vaders, waartoe vóór de grondlegging der wereld in liefde besloten werd, wordt
ons mensen openbaar in het vlees-geworden Woord en wordt door de Kerk in de
macht der zegevierende genade naar het zalige einddoel geleid in zwakheid. Want
zo staat er geschreven: ‘Gods macht voltooit zich in zwakheid’ (2 Cor. 12, 9). En dit
woord laten wij staan. Ja, wij laten het staan in de ontstellende hardheid van het
Griekse woord: ‘Gods dynamis voltooit zich in asthenie’.
De volheid dezer woorden kunnen wij vaag vermoeden uit wat vandaag de techniek
over de dynamiek en de geneeskunde over de asthenie zeggen. En zo lezen wij:
de dynamietkracht Gods komt tot haar doel in asthenie, in kommerlijke asthenische
groei, in gebrekkelijkheid, dus in tegenstelling tot al het schijnbaar grote, gezonde,
schoon gegroeide, humane, verstandige. Zo en niet anders wil zich de explosiekracht
der in de mystieke Christus hartstochtelijk naar de zegepraal dringende heilsliefde
van de Eeuwige Vader openbaren. ‘Want de dwaasheid Gods is wijzer dan de
mensen, de zwakheid Gods sterker dan de mensen en wat verachtelijk is en gering,
heeft God uitverkoren, opdat niemand zich voor God beroeme en vervuld worde
wat geschre-
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ven staat: ‘wie roemen wil, roeme in de Heer’ (1 Cor. 1, 25-31).
Trachten wij daarom op dit feestelijk ogenblik het mysterie der armzalige Kerk
bijbeltheologisch te verdiepen en in de loop harer geschiedenis op aarde in te
bouwen. Dan mag dit feestgetij tot een troostgetij worden en het harde brood, dat
wij te breken hebben, kan ons nog verzadigen, als de feestmalen der grote gedachten
voorbij zijn. Drie grondgedachten zullen ons daarbij geleiden: de Kerk der zwakheid
is voor ons geloofsfeit, geloofsbeproeving en geloofsvreugde.
***
De heilige Kerk Gods is uit kracht van haar afbeelding van het lichaam des Heren,
hier beneden altijd beide tegelijk: kracht en zwakheid, glorie en verachtelijkheid, zij
is heerseres en dienstmaagd, tronende koningin en arme pelgrim. Maar de mensen
in de Kerk staan ten allen tijde in de bekoring haar reeds thans aanwezige
manifestatie der glorie, der heerschappij, der in Christus reeds verzekerde
overwinning zo zeer als haar eigenlijke wezen te beschouwen, dat zij haar zwakheid
en dwaasheid hoogstens als onvermijdelijk tribuut aan de wetten harer historische
pelgrimage registreren en betreuren. Het is waar: glorie voor de Kerk moet er reeds
op aarde zijn, zwakheden der Kerk moeten geduld, geheeld, ja bestreden worden.
Maar zulk een co-existentie, een louter naast-elkaar van ‘dynamis en astheneia’,
kan niet de laatste oplossing zijn der vragen, die ons de gebrekkelijke Kerk stelt.
Paulus waagt zelfs het gedurfde woord: ‘juist daardoor, dat ik zwak ben, ben ik
sterk’ (2 Cor. 12, 10). De zwakheid zelf is zijn sterkte. Dat geldt ook van de Kerk.
Juist omdat zij zwak is, juist in haar asthenie, moet het verloop van haar aardse
bestaan bewijzen dat wij ons altijd slechts op de dynamis Gods mogen beroemen.
Wie dat niet van de Kerk begrijpt, heeft het wezen van het geloof niet begrepen,
heeft het mysterie van het kruis niet begrepen, waaruit de Kerk geboren wordt. Wij
verstaan de Kerk alleen vanuit de alle aardse, normale, verstandige maten
doorbrekende heilsdaad, dat het goddelijk Woord de menselijke dood der
kruisschande gestorven is, dat een ter dood gebrachte zeggen kon: daardoor heb
Ik de wereld overwonnen. En hij heeft ons een woord nagelaten, dat de onophefbare
spanningseenheid van zijn leven tussen zwakheid en kracht, tussen vernietiging en
glorie samenvat:: ‘als Ik van de aarde ben opgeheven, zal Ik allen tot mij trekken’
(Joh. 12, 13). En ‘eerst dan zult gij erkennen wie Ik ben, als de Mensenzoon van
de aarde zal zijn opgeheven’ (Joh. 8, 28). Van de aarde opgeheven: dat betekent
niet allereerst, dat Hij wordt opgeheven

Streven. Jaargang 10

99
in de glans zijner heerlijkheid bij de Vader, maar dat betekent, dat Hij wordt
opgeheven aan de kruisbalk, hangend als de koperen slang van Mozes in de
woestijn. Zo zegt de Heer het zelf (Joh. 3, 14). En opdat wij de onbegrijpelijke
hardheid van dit woord niet zouden verzwakken, verklaart het ons de Apostel met
de woorden: ‘daarmee gaf Hij te kennen, welke dood Hij zou sterven’ (Joh. 12, 33).
Daar hangt Hij, de Mensenzoon, de worm, het uitspuwsel van zijn volk, stervend
tussen hemel en aarde. Hij is de gehangene in de woestijn der wereldgeschiedenis,
die alles tot zich trekt. De gehangene en de opgehevene. Beide zijn één. Kruisdood
is verheerlijking, zwakheid is macht.
In dit lot nu moet Hem de Kerk volgen. Want zij is zijn lichaam. Zij is niet slechts
het onder de volken opgerichte zegeteken en teken der komende glorie, zij is
evenzeer de aan de houtgalg van haar aardse geschiedenis opgehangene. En
slechts die mens vindt te midden van slangen en woestijnen heil en heimat, die het
waagt met onafgewende ogen, gelovend tot haar op te zien en haar zwakheid te
bekennen. Christus heeft de Kerk als zijn Godsvolk uit het Egypte der humane
vleespotten uitgestoten. Het beloofde land is haar verzekerd - maar de zwerftocht
gaat door de kale landen harer wereldhistorische nederlagen, gaat door het
vervallende laat-romeinse imperium, in de machtsstrijd der middeleeuwen, in de
tegenslagen harer nieuwe-tijdse missiegeschiedenis, gaat tot in de tragedies van
Rusland en China, in de verwording onzer cultuur en in de atoomkrachtige toekomst,
die wij nog niet kennen. Overal langs haar weg liggen de brokstukken harer verroeste
wapens, de afgebrokkelde graftomben harer in de dood zo klein geworden
grootheden. Altijd had zij een Mozes en een Aäron, maar altijd ook een morrend
volk, altijd afval en droevig versagen. Dikwijls heeft zij het verdrag met het
tegenwoordige te vroeg gesloten, dikwijls heeft zij de tekenen des tijds te laat
verstaan. Steeds waren in haar kleine, enge, zondige mensen aan het werk - leidend,
maar hinderend, plannen beramend, maar onwijs. De Kerk is de vermoeide, stoffige
pelgrim door een woestijn.
Dit is echter slechts de ene zijde van het mysterie harer zwakheid. Wanneer wij
ons gelovig tot haar bekennen, denken wij ook aan dat andere geheim harer
nietigheid. Het grootste in haar, het eeuwige, het glorievol heilige aan deze heerseres
van de geschiedenis der zielen, hult zich liefst in zwakheid, is verborgen in de
harteschrijn der kleinen, aan wie alleen de Vader geopenbaard heeft, welke de
inwendige schoonheid is van het Koninkrijk. Deze Kerk leeft in de ongeletterden, in
de kleine nonnen, in de stille zieken, zij leeft in de grote onmenselijken, die wij
Heiligen en die de wereld asthenischen noemt.
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Dit is dus de Kerk van degene die in haar midden is opgeheven, en die in deze Kerk
allen tot zich wil trekken. Komt tot Mij, gij bedrukten en belasten, zegt Hij. Dit is de
Kerk van de visser Petrus, die op dwaze wijze omgekeerd gekruisigd werd. Dit is
de Kerk van ons geloofswaagstuk. Van haar zong in de christelijke oertijd de Kerk
in een praefatie op het feest van Petrus en Paulus: ‘Zo moest openbaar worden,
dat het niet aankomt op menselijk kunnen, maar op goddelijk geven. Het moest
tastbaar worden dat al het schijnbaar grootse van deze wereld zonder U, o God,
slechts dwaasheid is. Wij moesten leren dat al wat dwaas is, verheven wordt door
1)
U. Zo heeft het beschikt Uw albeheersende kracht’ .
***
Dit woord van de asthenie der Kerk is hard. Wie kan het aanhoren? Wij moeten het
echter nog harder maken. Deze Kerk der zwakheid is niet slechts geloofsfeit, maar
ook geloofsbeproeving. Het is waar; de Kerk is, ook hier beneden reeds, heerseres,
en als ons oog niet kleinmoedig en verduisterd is, zien wij in genaderijke ogenblikken
de goudglans van haar wezen door de scheuren van haar armzalig pelgrimsgewaad
schitteren. Maar wellicht maken wij ons met de troost van juist zulke ogenblikken,
zoals wij die in deze dagen mogen beleven, het geloof aan de Kerk te licht en te
gemakkelijk. Wij horen met vreugde de onsterfelijke woorden van het Vaticaans
concilie: ‘De Kerk is door zich zelf een onweerlegbaar bewijs van haar Goddelijke
zending, krachtens haar in het oog vallende heiligheid en haar onuitputtelijke
vruchtbaarheid in al het goede. Zij is het onder de volken opgericht teken, dat allen
2)
uitnodigt die nog niet geloven’ . Dit is waar. Dit is eeuwige waarheid. Doch als nu
een buitenstaander komt en zegt: toon ze mij, deze Una Sancta, hier en nu, in uw
familie, in uw stad, in Duitsland, in Rome, in Zuid-Amerika, in het wereldrond? Laten
wij eerlijk zijn met ons antwoord. Plaatsen wij nu naast dit hoge woord van het
Concilie eens een ander woord - Augustinus heeft het de Kerk in de mond gelegd,
Augustinus, de gloeiende minnaar der heilige Kerk: ‘Die mij reeds nabij waren om
te geloven, werden afgeschrikt door het leven der slechte en valse Christenen. Hoe
velen namelijk, denkt gij, mijn broeders, zouden graag Christen zijn, maar zij worden
3)
gekrenkt door de slechte zeden der Christenen . O, ja, men prijst de Kerk Gods,
grote mensen, deze Christenen, groot is de Catholica, hoe allen elkaar liefhebben,
zich voor elkaar opofferen! Dat

1)
2)
3)

Sacramentarium Leonianum. (Muratori I, 333; P.L. 55, 51 B.C.).
Denziger 1794.
Enarrationes in Ps. 30, Sermo 2, 6 (P.L. 36, 243).
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hoort iemand die niet weet dat daarbij de slechten verzwegen worden; hij komt,
aangetrokken door die lof, wordt echter afgestoten door de valse Christenen. En
dan komen de anderen en zeggen: “wie zijn dan toch die Christenen? Hoe zijn ze?
Gierigaards, zakendoeners zijn het. Zijn het niet de Christenen die het theather en
4)
het circus vullen, dezelfden die op de feestdagen de Kerk vullen?”’ .
Dit woord moet als een zwaard in het bloedende hart van ons geweten dringen.
Raken wij zelf niet altijd weer in de war omtrent de Kerk en worden kerkmoe, omdat
haar aardse verschijning zo armzalig is? Eerlijker: zijn wij het niet, wij armzaligen,
wij zondagskatholieken, wij doopceelverzekerden, wij gelegenheidsvromen, wij
gemakzuchtig geworden herders, die het aanschijn der Catholica vertroebelden en
verduisterden? Omdat wij zo zijn, daarom is de Kerk voor vele buitenstaanders
geloofsbeproeving, misschien dikwijls geloofshindernis, en voor vele huisgenoten
(voor ons zelf vaak) een goedkope verontschuldiging daarvoor, dat wij heimelijk
hetzelfde doen, wat wij de Kerk zo snijdend scherp verwijten. Daarbij kan ons slechts
dit ene troosten, - en dit is het blijde mysterie der genade van die opgehevene, die
allen tot zich trekt -: dat namelijk juist die zwakheid voor degene het diepste
geloofsmotief wordt, die in een zalige verlichting in de pelgrim Kerk de geheime
koningin herkend heeft. Dit is echter troost, geen verontschuldiging.
Neen, wij moeten het op dit ogenblik wagen de echtheid van ons geloof te
beproeven, onze blik onafgewend gericht op de aan het schandhout in de woestijn
der wereldgeschiedenis gehangen Kerk. Wij moeten leren de Kerk te verdragen.
Wij zijn tegenover de Kerk menigmaal als kinderen, die wetend zijn geworden, en
achter de zwakheden hunner ouders zijn gekomen. Wij hebben daartoe waarlijk
geen ‘sleutels van Petrus’ nodig, waarmee onlangs de gallische charlataan Peyrefitte
de bestofte kamers der Kerk voor ons wilde openen. Wij hebben geen bedenkelijke
kritiek van mensen nodig, die nooit hun religieuze puberteit ontgroeid zijn. Wij zijn
zelf wetend en vaak treurend. Doch wanneer ons naïef kindergeloof rijk wil worden,
dan moet deze last gedragen worden. Deze Kerk, zoals zij reilt en zeilt en werft en
derft en in velen van haar leden verderft, is en blijft ook voor ons geloofsbeproeving,
ontsteltenis, brandende zorg. Zij kan tot geloofsgevaar worden, omdat wij allen in
de verleiding staan haar spiritueler, aanlokkelijker, indrukwekkender, meeslepender
te wensen - en reeds beginnen wij ook heden weer het oeroude spookbeeld der
Kerk van

4)

Enarrationes in Ps. 99. 11 (P.L. 37. 1278).
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‘de zuivere geest’ op te roepen, dat door alle eeuwen heen optreedt van Montanus
tot Jansenius en tot in de kamer van ons hart. Het is de duivelse bekoring het Rijk
Gods nu toch reeds op aarde te voltooien, zich voor een slechts glorierijke Messias
te begeesteren en zo het eigen tekort af te schuiven in de lof op een Kerk van
vergeestelijkten of een Kerk van binnenwerelds succes, van statistisch berekenbare
vooruitgang, van concurrentiemogelijkheden met andere
godsdienstgemeenschappen. Neen, gij mensen, daarbuiten en daarbinnen, neen,
zoekt niet daarin de Kerk van hem, die ook thans nog aan de schandpaal hangt en
slechts zo, slechts zo allen tot zich wil trekken! Slechts aan het goddelijk waagstuk
ener Kerk van te-kortschietenden, van middelmatigen, van aan de geschiedenis en
aan het eigene armzalige hart uitgeleverden is de proef te nemen, wat geloof
betekent, geloofsduisternis, geloofskwelling en geloofsmacht. Alle spiritualen van
de zuivere geest en alle realisten van het zuivere getal roepen wij toe, wat in de
oertijd der Kerk Tertullianus de Gnostici toeriep, die zich ergerden aan de uit een
vrouw geboren en aan een kruispaal gehangen mensengedaante Gods: ‘Waarom
doet gij toch deze noodzakelijke schande van ons geloof te niet? Juist wat God
onwaardig is, dat is het wat mij baat. Het heil vind ik, als ik niet te schande word
aan mijn Heer. Gekruisigd werd Gods Zoon: ik schaam mij daarover niet, juist wijl
5)
het schandelijk is!’ . Zeggen wij op dit plechtige ogenblik uit de diepte van ons hart:
neen, gij armzalige Catholica, wij schamen ons niet over Uw zwakheid. Wij bekennen
het met het woord dat ons de H. Vader, Pius XII, heeft voorgezegd: ‘Wij schenken
U onze toegewijde liefde ook in de verschijning van uw sterfelijk vlees, in uw
menselijk zwak bestaan, ook wanneer uw ledematen niet in alles aan de bediening
6)
beantwoorden, die zij in uw mystiek heilig lichaam vervullen’ . Heilige Kerk, gij zijt
de noodzakelijke schande van ons geloof. Zegen geworde mij en heel de wereld,
als wij aan u niet te schande worden.
***
Nu eerst mag op onze lippen het bittere woord van de asthenie der Kerk weer zoet
worden. Want juist in deze zwakheid is de Kerk van de gekruisigde kiem en kern
der genademacht Gods, sacramenteel ootmoedig teken der onweerstaanbaar
zegevierende liefde van de Vader Onzes Heren Jesus Christus. Deze zwakke Kerk
is onze geloofsvreugde. Niet slechts, ofschoon zij zwak is, maar omdat zij zwak is.
Dit is geen theologische dialectiek, die ons van de plicht ontslaat of het élan ver-

5)
6)

De carne Christi 5. 3. 4. (Corpus Christianorum II, 881).
Mystici Corporis (Acta Ap. Sedis 35 (1943) 238).
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lamt tot steeds vernieuwd pogen om haar getuigkracht, haar heiligheid, ja zelfs haar
reeds op aarde realiseerbare glorie te verwezenlijken. Maar zuiver,
weerstandskrachtig, vol van de onwrikbare overwinningsvreugde des Heren blijft
ons geloof aan de Kerk slechts, wanneer wij inzien dat de gans anders geaarde
macht en heerlijkheid Gods zich alleen tonen kan in aardse onmacht en
verachtelijkheid, zolang wij midden in de Kerk nog de dood des Heren vieren, totdat
Hij wederkomt als de Messias der glorie. Christus is nu eenmaal buiten de
castra-muren aller menselijke maten gestorven en daarom moet de Kerk hem zijn
schande nadragen. (Hebr. 13, 13). Dat echter deze schande reeds nu de diepste
vreugde kan brengen, kunnen wij voorlopig slechts in genade vermoeden en zullen
wij eerst verstaan, als eenmaal aan het einde aller aardse dagen het jubellied door
alle volken zal bruisen: ‘En hoog verheven glanst het teken van het kruis’. Dan,
wanneer Christus alle geesten der wereldgeschiedenis zal scheiden met het woord:
‘Wie zich over mij en mijn woord zal geschaamd hebben in de dagen van dit
echtbrekende en zondige geslacht, over hem zal de Mensenzoon zich schamen,
als Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders’ (Marc. 8, 38; Luc. 9, 26).
Ach! hier beneden is dit nog zo moeilijk te begrijpen. Onze ogen zijn gebonden en
ons hart is nog dof als het hart der opgaande leerlingen naar Emmaus. Eerst aan
het breken des broods herkenden zij de Heer. Doch toen brandde ook hun hart. Zo
gaat het ons. Praestet fides supplementum sesuum defectui. Het geloof kome het
falen der zinnen te hulp. Dat geldt ook van het mysterie der Kerk. Het vergaat haar
als de Heer; in het offer heeft Hij gezegevierd, in het breken des broods ontsteekt
Hij vreugde, in het ondergaan van de dood heeft Hij de vorst dezer wereld
uitgeworpen. Daarom herkennen wij hem en zijn Kerk slechts in het breken des
broods, in het breken van ons gelovig hart. En aan zijn gebroken Kerk ervaren wij
het met de stille verrukking van het beproefde, doorleden, te leur gestelde en wijze
geloof: hier is de Heer. Hier is zijn Kerk, de heilige, de Katholieke. Dan brandt ook
ons hart. Want wij weten: nog is zij op de woestijnweg, maar deze voert naar het
beloofde land. Nog is zij op de kruisweg naar de schedelplaats des doods, maar
slechts zo komt het Pascha, dat wil zeggen, de overgang in het eeuwige. ‘Daarom,
mijn broeders, laat ons het loflied op de dood der Kerk zingen, roept Cyrillus van
Alexandrië uit, op haar dood, die ons heemwaarts voert naar de bronnen des levens,
dat leven, dat heilig is in Jesus Christus. Als gij het woord “Kerk” hoort, weet dan,
dat men u spreekt van de heilige gemeen-
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schap der gelovigen. Deze Kerk is aan het sterven: doch haar sterven voert ons in
het andere leven, uit de zwakheid in de kracht, uit het veracht-zijn in de glorie, uit
het verval in onvergankelijkheid, uit de grenzen van de tijd in het goddelijke
7)
onvergankelijke leven .’
Daarom dus beminnen wij de Kerk der zwakheid. Wij weten, dat in haar en dus in
ons de komende wereldtijd reeds is aangebroken en de morgenster reeds over onze
donkere harten staat. Wij schamen ons niet over haar, dat er aan haar nog zoveel
beschamends is. Wij houden het voor een der overweldigendste bewijzen harer
eenheid en heiligheid, dat zij, en dus ook wij, altijd die humaan voorname verachting
te verdragen hebben, waarmee men alle catholica af te schuiven of schaamteloos
geinteresseerd te analyseren pleegt. Wij sidderen voor haar, wanneer wij haar door
de wereld al te hoog geëerd zien. Wij dragen liever haar smaad met haar uit voor
de muren der stad. En waar ter wereld het een schande is of een beglimlachte
achterstand Katholiek te zijn, daar weten wij in een zuivere geloofsvreugde: het
Koninkrijk is nabij.
Wij beminnen deze Kerk der zwakheid, omdat zich slechts aan haar armzaligheid
de gevestigde kracht onzer liefde tot Christus bewijzen kan. Zij heeft nog vlekken
en rimpels. Maar Christus ‘trekt haar tot zich omhoog en vervult haar koesterend
met warm leven’, zoals de Apostel zegt (Eph. 5, 29). Daarom is onze liefde tot de
Kerk niet enghartig, niet farizees, zij zoekt niet de splinter in het oog en telt niet de
rimpels in het gelaat der moeder. Van onze blijde liefde tot de Kerk geldt ook wat
in het Hooglied der liefde van deze liefde geschreven staat: ‘zij verdraagt alles,
gelooft alles, hoopt alles, duldt alles’ (1 Cor. 13, 7). Het is wederom een woord van
onze Heilige Vader Pius XII, dat wij in de fundamenten van deze Katholiekendag
willen ingraven: ‘Wel is er veel in de Kerk, dat de zwakte van onze mensennatuur
verraadt. Maar haar goddelijke stichter verdraagt die zwakte. Hij verdraagt ze ook
in de hogere ledematen van zijn mystiek lichaam, omdat zo de deugd der kudde en
der herders beproefd wordt en in allen de verdiensten des geloofs toenemen. Christus
wilde ook de zondaars niet uit zijn gemeenschap uitgesloten weten. Wanneer dus
menig lidmaat aan zielsgebreken lijdt, dan is dit geen reden om in liefde tot de Kerk
te verminderen, maar slechts aanleiding om dieper medelijden met haar leden te
8)
gevoelen .

7)
8)

Glaphyrorum in Genesium 6 e 4 (P.G. 69. 329 C. 224 D).
Mystici Corporis (Acta Ap. Sedis (1943) 225).
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Zo staat het dus met de zwakheid der Kerk evenals met de ‘felix culpa’, de ‘gelukkige
schuld’, zonder welke wij niet de uitbundige genade van zulk een Verlosser zouden
bezitten, evenals met de smadelijke dood des gekruisigde, zonder welke wij geen
leven zouden hebben: zonder de zwakheid, de zondige armzaligheid der Kerk was
er hier beneden niet die liefde, die vreugdevol en treurig, toornig en ijverend, geduldig
en stil het woord des Apostels vervult: wij moeten de Kerk ‘koesteren’ als Christus,
haar met warm leven vervullen, haar troostend omarmen, voor haar optreden met
Gods ijverzucht - haar eenvoudig onverdeeld en mateloos liefhebben. En zie: juist
in deze liefde voltrekt zich dan stil en onweerstaanbaar tot aan het einde der dagen
de overgang der Kerk van zwakheid tot macht en van misgroei tot onsterfelijke
schoonheid. Waar deze levend is, bouwt zich de Kerk op tot de gezonde
volwassenheid des Heren, wordt zij reeds hier beneden de zegevierende Kerk, de
eeuwige, de levende. Dat is het geheim der zwakke Kerk. Zo en niet anders is zij
voor ons geloofsfactum, geloofsbeproeving en geloofsvreugde. Mijn broeders, ziet
toch eens rond in de wereld. Overal is woestijn, doelloos zwerven, dorst, die niet
gelest wordt, vervreemding die geen tehuis meer kent. Maar zie, in deze woestijn
vlamt een braambos op en gij hoort het goddelijke woord: ‘De plaats waar gij staat,
is heilige grond’ (Exod. 3, 5). Dit is een symbool der Heilige Kerk. Armzalig
woestijn-gestruik is zij, maar zij vlamt reeds nu op in hemels vuur. Daar staan wij,
aan deze Kerk uit zwak struikgewas en geweldig vuur geloven wij, zij is de beproeving
van ons geloof en de jubel onzer liefde. Deze Kerk, zegt de H. Ambrosius, is ‘het
heilige land, waarop wij vaststaan. Waar de Kerk is, daar zij de vaste standplaats
van uw hart. In de Kerk moeten rusten de fundamenten uwer ziel. Want, zo spreekt
de Heer: in deze Kerk verschijn Ik u als eens in het braambos. Het braambos zijt
gij, Ik ben het vuur. Vuur in het braambos ben Ik in uw vlees. Vuur ben Ik, om u te
verlichten, om uit te branden de doornstruik uwer zondigheid, om u in de Kerk te
9)
schenken mijn gunst en mijn genade’ .
Dat is, mijn broeders, de Kerk van onze zwakheid en onze kracht. Vlam in de woestijn
van ons leven, tehuis op onze zwerftocht, het beloofde land reeds vóór de zalige
aankomst. Een huis vol glorie, met de weer van sterke torens - maar dit alles slechts,
wanneer wij midden in onze nood uitzien naar de dag, waarop het teken des Heren
glorievol aan de hemel verschijnt, en daarom ongestoord en blijde zingen: ‘En hoog
verheven glanst het teken van het Kruis’.

9)

Epistola 63, 41, 42 (P.L. 16, 1200 C.D.).
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Europa's strijd om het bestaan
Een blik in verleden, heden en toekomst
Jean Lamy
IN de eerste septemberdagen van dit jaar vond in Wenen een Europese conferentie
van parlementariërs plaats, waaraan vertegenwoordigers van veertien landen uit
de vrije wereld deelnamen. De bijeenkomst verliep in het algemeen harmonisch,
zoals dit de milde Oostenrijkse atmosfeer laat verwachten. Slechts bij gelegenheid
zag men het weerlichten aan de heldere hemel, hoorde men het rommelen in de
opkomende onweerswolken. Zo, toen de Griekse gedelegeerde met zijn Turkse
collega over de Cypruskwestie in felle strijd raakte, of toen Conservatieven en
Labour-leden uit Engeland met hun tegenovergestelde opvattingen omtrent de
wereldpolitiek hunner regering voor het internationale forum in botsing kwamen.
Dan werd het de deelnemers en de observers terstond weer duidelijk in welk een
kritieke tijd wij leven. De vriendelijke Weense lucht kon niet verdoezelen dat Europa
en daarmee de hele mensheid sinds kort voor een harde proef gesteld is: dat de
schaduw van een vernietigende derde wereldoorlog dreigt: dat het noch de
verantwoordelijke politici, noch de naar eenheid en een blijvende vrede strevende
bewegingen en organisaties gelukt is, zo niet het afzien van gewapend optreden
der naties onderling, dan toch een stevig onderbouwde, langdurige wapenstilstand
te bereiken. Wij beseften verder dat ons werelddeel van reddende eenheid ver
verwijderd is: dat dus de voorwaarden ontbreken om zich definitief en met succes
tussen de beide kolossen U.S.A. en U.S.S.R. te handhaven.
Op het ogenblik, nu ik dit droevig feit registreer, weten wij nog niet, welke
uitbreiding de haast onvermijdelijk schijnende oorlog in het nabije Oosten in Europa
en de wereld vinden zal. Nog is er hoop dat men het uiterste zal kunnen voorkomen:
de algemene, wereldomvattende catastroof: dat Amerika en de Sovjet-Unie het
moment niet gunstig achten om het beslissende gevecht te leveren. Bedriegt deze
hoop, willen de U.S.A. nog slechts wachten tot na de presidentskeuze begin
november, acht het Kremlin de situatie rijp om een verdere wellicht definitieve poging
tot bolsjewizering der gehele aarde te wagen, dan moeten wij elke illusie omtrent
de naaste toekomst begraven. Zelfs wanneer, na een harde worsteling en met
behulp der vreselijkste verwoestingsmiddelen, het Westen zou winnen, dan zou
Europa nog een ruïne zijn. Wat wij
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daarentegen bij een overwinning der Sovjet-Unie te verwachten hebben, daaraan
twijfelt niemand. Beproeven wij het echter nogmaals met de gelukkigste hypothese,
dat n.l. deze crisis plaatselijk beperkt blijft en dat na afloop ons continent weer met
de vreedzame opbouw en de constructie der Europese eenheid zou kunnen
beginnen. Hoe tekent zich dan de toestand van dit werelddeel en van zijn
belangrijkste staten af?
De groepering der Europese machten heeft na de tweede wereldoorlog meermalen
scherpe veranderingen ondergaan. Vooreerst vormden in 1945 de in de strijd tegen
het Derde Rijk en tegen het fascistische Italië verenigde naties een schijnbaar
eenheidskamp, waarin de U.S.A. Groot-Brittannië (de Commonwealth) en de
Sovjet-Unie de leiding hadden, terwijl Frankrijk, om zo te zeggen, eershalve als
vierde der ‘Groten’ beschouwd werd. Duitsland werd als een vacuum behandeld,
dat slechts voorwerp, echter geen subject van souvereiniteitsrechten was. De
strijdgenoten van Hitler deden daarom hun best zo spoedig mogelijk vredesverdragen
met de Verenigde Naties te verkrijgen en daardoor het harde lot van overwonnenen
te ontkomen. Dit gold ook van Italië, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. De weinige
neutraal geblevenen, of zij nu de as welgezind waren als Spanje, of de geallieerden
als Zweden en Zwitserland, trachtten hun houding te doen vergeten (Spanje), of de
sympathie der hun toch reeds welgezinde overwinnaars te verwerven (Zweden en
het onder de Bondgenoten van het Derde Rijk een eigen positie innemende, ondanks
zijn oorlog met Rusland in de grond tegenover het Westen neutrale Finland) of tot
hun militair nooit geschokte, loutere neutraliteit terug te keren (Zwitserland).
Oostenrijk onderging door een viervoudige bezetting een weinig beter lot dan
nazi-Duitsland, waarvan men het ‘bevrijd’ had.
Ondanks vele schoonheidsfouten had de toestand van 1945 het uitgangspunt tot
een blijvende vrede en tot de vereniging van Europa kunnen vormen. De
hoofdvergissingen, die dit verhinderden, waren de onvervulbare ideologische en
militair-politieke expansiedrang der Sovjet-Unie, de door innerlijke oorzaken
verhaaste aftocht der Amerikaanse troepen uit Europa - waaraan een niet meer
goed te maken fout, het afwijzen van het plan Churchill, om in 1943-44 de geallieerde
aanval vanuit Italië door Hongarije naar Polen te richten, was voorafgegaan -, de
verkeerde behandeling van Duitsland, dat tegelijk als uitbuitingsobject en als
onderworpen vormloos blok en toch reeds als toekomstige bondgenoot tegen de
eigen bondgenoten gebruikt werd, eindelijk de duidelijke wens van elk der twee
machtigste zegevierende staten, de alleen-heerschappij over heel Europa uit te
oefenen en slechts onder deze voorwaarde zijn eenheid te bevorderen.
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Zo gleed men dan sedert 1946 in de tweede periode, die men gewoonlijk als die
van de koude oorlog aanduidt en die haar definitief hoogtepunt bereikte in het begin
van 1953. De band tussen de vijanden der as wordt langzaam verbroken. Het
‘kapitalistische’ Westen en het ‘Socialistische’ Oosten staan scherp en herhaaldelijk
oorlogsklaar, tegenover elkaar. (Wij zetten de adjectieven tussen aanhalingstekens,
want socialisme en kapitalisme bemantelden maar al te vaak, als smaad- of als
eretitel gebruikt, het reinste politieke en economische imperialisme). Men dingt om
Duitslands gunst, dat zich langzaam uit zijn diepe vernedering opricht. De neutralen
en vele kleine landen, die tot de Verenigde Naties behoren, zouden zich graag zo
spoedig mogelijk van het toneel van de koude oorlog terugtrekken. In het Westen
lukt dit slechts de neutralen; de andere volken moeten echter weliswaar meedoen
aan de door Amerika gepatroniseerde verbonden, bewaren echter hun innerlijke
onafhankelijkheid, hun eigen aard. In het Oosten wordt door de Sovjet-Unie alles
rücksichtlos gelijk geschakeld. Zodra dat geschied is, in de zomer van 1948, begint
na een gistende eerste fase de ergste, verstarde en toch met plotse uitbraak
dreigende tweede fase van de koude oorlog.
Tussen '46 en '48 horen Hongarije, Roemenië en Polen slechts weifelend,
Tsjecho-Slowakije in het geheel niet tot het machtsgebied der U.S.S.R. Dit strekt
zich uit tot de Duitse Oost-zone, Bulgarije en Joego-Slavië met Albanië. Spanje
wordt door Frans protest buiten de Westerse gemeenschap gehouden, hoewel de
Angelsaksen het daarin wensen op te nemen. Door uitschakeling van alle werkelijke
oppositie, door het absorberen van de in Marxistische eenheidspartijen opgaande
socialistische fracties in Midden-Europa wordt de Sovjet-Unie, de Kominform, geleid
door de almachtige, aanbeden Stalin, heerseres over alle Oostelijk van het dichte
ijzeren gordijn gelegen landen van ons werelddeel, ten laatste, na een staatsgreep,
over Tsecho-Slowakije. De Amerikaanse invloed, die in het Westen op de
zogenaamde Marshallhulp steunde, is niet in staat zich bij de nu volkomen onder
Moskou staande satelieten te handhaven. Doch Moskou lijdt een zwaar verlies.
Joego-Slavië ontwringt zich aan de greep van Stalin; daar Tito in huis alleen bevelen
wil, niet omdat hij van het communisme vervreemd is. Op deze door de Angelsaksen
zeer overschatte tactische wending van de Belgradose dictator, op de triomf der
Griekse monarchie over de opstandige communisten en op de snelle opstanding
van Duitsland bouwden westerse staatslieden de overtuiging dat zich het zwaartepunt
langzamerhand naar de niet-communistische wereld verplaatste. Deze mening werd
versterkt door de voorsprong, na de al te spoedige demo-

Streven. Jaargang 10

109
bilisatie, van Amerika's vernieuwde uitrusting, vooral door het gewaande alleenbezit
der atoombom en de onbetwijfelbare voorrang in moderne bewapening. De Praagse
omwenteling was een laatste aanvalssucces van het werldcommunisme geweest.
Twee jaar later mislukte de poging zich van heel Korea meester te maken (1950).
De verijdelde blokkade van Berlijn door de U.S.S.R. had reeds vroeger politieke en
militaire zwakten in het Sovjetverbond onthuld.
Europa's eenwording scheen flink voortgang te maken. Daarvan getuigden
meerdere verdragen: de Brusselse overeenkomst en het Noord-Atlantisch pact van
1949, de eenheid in de Europa-raad en de E.V.G., de Europese
verdedigingsgemeenschap, die in 1952 voorbereid werd, doch ten laatste in 1954
door de Franse Nationale Vergadering werd afgewezen. Juist deze houding van
het Parijse parlement verraadt, wat in het vervolg de hardste steen des aanstoots
zou worden, in de derde, sinds 1953 durende periode na Stalins dood, toen zich de
opvolgers van de grimmige oude uitspraken voor een van concessies begeleide
elastischer taktiek der ‘Co-existentie’. De hinderpaal heette weer Duitsland en het
bleef de laatste oorzaak van alle andere conflicten tussen West en Oost, waar die
zich ook voordeden, in het verre of nabije Oosten of op de Balkan. Want het ging
er daar om, bij welk kamp dit hartstuk van Europa in de toekomst zal worden
ingedeeld. Sinds allereerst Engeland en Amerika, dan aarzelend Frankrijk erkend
hebben, dat de eenwording van Europa en het voorkomen van verder doordringen
der Sovjet-Unie alleen door het opnemen van een weer opgebouwd, politiek, militair
en economisch sterk Duitsland te verwezenlijken is, is de wereldwijde kloof tussen
U.S.A. - Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie nog dieper en schier onoverbrugbaar
geworden. Want Moskou weet - en het heeft nog voor de Angelsaksen zijn Europese
politiek daarop gebouwd, - dat het een Communistisch geleid, of tenminste voorlopig,
een sovjetophiel Duitsland aan zijn zijde moet hebben om de voorrang te behouden,
zowel in Europa als elders. De toestand tussen de Habsburgers en de Kapetingen
herhaalt zich, die Karel V voor vier eeuwen deed zeggen, dat er geen vrede tussen
hem en zijn Franse broeder zijn kon, want beiden wilden hetzelfde, de hegemonie
in Europa. (De keizer sprak slechts over het hertogdom Milaan, maar bedoeld was
de hegemonie over de Christenheid).
Alle gesprekken over Duitsland, alle plannen tot hereniging lijden onder de koppige
wil der beide rivalen naar de wereldheerschappij, die elk het gezamenlijke Duitsland
onder eigen invloed, onder eigen economische sfeer, onder eigen politieke en
maatschappelijke concepten wensen te brengen. De Duitse kwestie drukt intussen
ook nog anders-
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zins op de Europese ontwikkeling. Zo is men er tot nu toe niet in geslaagd het
onderlinge wantrouwen en de ingewortelde antipathie der oude erfvijanden op beide
Rijnoevers volledig te doen verdwijnen. De Saar-aangelegenheid heeft een
decennium lang alle pogingen tot een goede verstandhouding tussen de regeringen
in Parijs en Bonn verijdeld. De openbare mening hier en ginder was niet bij machte
de snelle omkeer in de ambtelijke relaties te volgen, die zich in de drie jaar van het
Brusselse pact, met zijn tegen Duitsland gerichte spits, tot de E.V.G. voltrokken
had, welker medelid juist ditzelfde Duitsland zou worden. Ook kan men de uitwerking
niet onderschatten, die binnen het Oostblok het op het Franse lijkende wantrouwen
en ressentiment tegenover Duitsland van Polen, Tsjechen, ja zelfs van Roemeniërs
en Hongaren, op de ware inzichten en bedoelingen der Sovjet-politiek gehad heeft.
Weliswaar gaf zich dit niet openlijk te kennen als in Frankrijk en bij gelegenheid ook
bij een deel der Engelse parlementariërs, doch achter de coulissen verborgen Polen
en Tsjechen hun bezorgdheid niet, die zij in Moskou naar voren brachten en die
door officiële verbroedering met het Pankow-regiem te niet gedaan werd.
Toen nu in het voorjaar 1953 Malenkow de positie van Stalin erfde en toen de nu
ingeleide wereldpolitiek van de co-existentie, van de toegestoken hand en de
vriendelijke glimlach ook door het duumviraat Kroestsjef-Boelganin werd
overgenomen, bleek het Duitsland-probleem voor en na onoplosbaar. Reeds lang
was uit het vormloze ruïnenland weer een bloeiende gemeenschap opgebloeid, die,
hoewel gedeeld, in het Westen onder Adenauer - sinds 1949 - door haar
economische voorspoed nijd en bewondering uitlokte, doch ook in het Oosten,
ondanks de politieke druk, te bewonderen prestaties opleverde. De Duitse
bondsrepubliek was, zonder dat men het juiste moment kon bepalen eensklaps
weer een grootmacht geworden, met Frankrijk en het haar door affiniteit en
belangengemeenschap sinds kort sympathieke Italië gelijkwaardig en slechts de
mindere van Engeland en natuurlijk van de wereldmachten U.S.A. en U.S.S.R. Dit
West-Duitsland verlangde met alle nadruk en eensgezind twee dingen: de vereniging
met het communistisch geregeerde Oost-Duitsland tot de Oder-Neisze-grens en
zijn volle, in elk opzicht erkende gelijkwaardigheid met de andere Europese grote
mogendheden. Bovendien eisen de regering en het overwegende deel der openbare
mening de terugkeer tot de Oostgrenzen van 1939 af, tenminste een overeenkomst,
die de meeste tussen de Oder-Neisze-linie en die grenzen gelegen territoria aan
Duitsland terugschenkt. Adenauer en zijn getrouwen, met een aanzienlijk aantal uit
de oppositie, zijn voor een enge verbinding met het Westen, waarbij echter de
geestdrift voor

Streven. Jaargang 10

111
een hartelijke vriendschap met Frankrijk wankel is en bijzonder door succes of
tegenslag bij de Saar-onderhandelingen beïnvloed wordt. De meeste aandacht
echter verdient, gezien vanuit het standpunt der Europese eenwording, het feit dat
het ongeduld over de geringe vooruitzichten ener spoedige hereniging van Duitsland
en de stille (of luide) verwachting zowel dit doel, als ook een correctuur der
Oder-Neisze-grens te verkrijgen, een groeiend aantal niet-communistische, ja fel
anti-communistische politici, gehele partijen en ten slotte een deel van het publiek
ertoe verleiden zich van het Westen en van de Europese solidariteitsgedachte af
te wenden om door een direct gesprek met Moskou gunstige resultaten te bereiken.
De Tauroggen-gedachte spookt weer door vele hoofden, als schrikwekkend fantoom
uit een onvergeetbaar verleden, gelijk aan het genoemde leidmotief der Duits-Franse
erfvijandschap. Ook roert zich, door de zo juist beschreven overwegingen in
prikkelbare, strijdbare kringen en in enkelingen gevoed, en door de onverzoenlijke
wraakzucht op de overwinnaars van 1945 en de vreugde over de latere onenigheid
en verlegenheid der Europese mogendheden aangewakkerd, een derde spookbeeld,
het afschuwelijkste uit een nabij verleden - het neo-nazisme, dat de Westerse cultuur
verfoeit, de vrede haat en de algemene chaos toejuicht. Deze gedurende enige
jaren gedwongen onderaardse, helse stroming komt nu op vele plaatsen weer aan
de oppervlakte. Zij heeft vooral in het nabije Oosten een belangrijk aandeel aan het
onheil, dat daar dreigend is. Zij zal ook in het verre Oosten (Japan!) en in
Zuid-Amerika, zo niet formeel dan toch feitelijk met het communisme een van beide
zijden huichelachtig verbond aangaan en de Westerse overwinnaars van 1945 het
leven lastig maken.
Duitsland dus heeft de Europese overeenstemming tot nu toe het gevoeligst
verhinderd. En wel, wij onderstrepen dit, minder door kwaadwilligheid dan door een
boosaardig noodlot, krachtens zijn centrale ligging in het hart van ons continent en
wegens het hardnekkige streven der twee geweldige antagonisten, U.S.A. en
U.S.S.R., dit kerngebied onder contrôle te houden. Deze toestand is op de
conferentie te Genève in 1955 aan het licht gekomen, toen Oost en West, tijdens
een korte adempauze van internationale ontspanning, een overeenkomst van langere
duur nabij waren. Het werd na het bezoek van Adenauer aan Moskou bevestigd,
toen dezelfde handen, die elkaar voor een juichend publiek ten teken der verzoening
toegestoken waren, tot vuisten gebald werden en de warme lucht van ‘Romeo en
Julia’ in het Moskouse Bolsjoi-theater, waar Duitse en Sovjettische staatslieden de
eendracht der verzoende Montecchi en Capuletti nabootsten, wijken moest voor
het natuurlijker, ijzige klimaat van het Noorden.
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Parallel met de opnieuw opvlammende vijandschap tussen Bonn en het Kremlin
ging de spoedig weer verzwakkende toenadering tussen de eens verbondenen,
Rusland en Frankrijk. Ook dit bleek van korte duur, zodra zich politieke, economische
en ideologische facta voordeden, die zwaarder wogen dan diplomatieke kunst en
door historisch sentiment gedragen ressentiment over ontstemmingen in de
Saaraangelegenheid. Frankrijk verkeerde reeds tengevolge van de ‘sâle guerre’ in
een moeilijk uit te praten conflict met de U.S.S.R. Bij de hedendaagse samenhang
aller ernstige gebeurtenissen op onze planeet en tengevolge der werkzame
solidariteit tussen ideologisch en politiek verwante staten was de Sovjet-Unie, evenals
het China van Mao-Tse-Tung, onafscheidelijk verbonden met het Vietnam van Ho
Tschi-Minh, dat Frankrijk tevergeefs had trachten te overwinnen. Enkel en alleen
omdat onder Mendès-France Indo-China afgeboekt werd, verdween het als lastige
passiefpost uit de Frans-Sovjettische balans. Geheel anders was en is de verhouding
in Noord-Afrika. Dat Moskou daar de Arabische onafhankelijkheidsstrevingen
nadrukkelijk ondersteunde, niet slechts in Tunesië en Marokko, maar ook in Algerije,
wekte in Frankrijk verbittering tot in de socialistische partij, ja zelfs tot in het
communistische partijvolk. De toegewijde hulp, die Moskou, met zijn
volksdemocratische bondgenoten, het Egyptische officieren-regiem van Abd el
Nasser en de andere leden der Arabische Liga verstrekt, is Frankrijk evenmin
aangenaam. Mollets en Pineau's reis naar Moskou heeft hun dezelfde teleurstellingen
gebracht als Adenauer en Brentano ondervonden. De Duitsers konden evenmin in
hun vraag naar hereniging iets concreets bereiken als de Fransen in hun verzoek,
dat Moskou van verdere aanmoediging der Algerijse ‘rebellen’, der voor Frankrijk
beduchten in Marokko, Tunesië en Egypte en de overige Arabische landen zou
afzien.
Het zou logisch geweest zijn dat de Duitse bondsrepubliek en Frankrijk na hun
Sovjet-ervaringen de zo vaak dringend gepreekte wereldpolitieke
belangengemeenschap erkend en verwezenlijkt hadden. Edoch, daar beleefden wij
onlangs dat in de 20ste eeuw niet alleen de zin van de onbelangrijkheid der structuur
van een staat voor zijn buitenpolitiek, maar ook de oeroude waarheid ‘les amis de
mes amis sont mes amis’ en ‘les ennemis de mes amis sont mes ennemis’ hun
geldigheid verloren hadden. Het Duitsland van Adenauer is thans van de Sovjet-Unie
door een diepe kloof gescheiden: doch het onderhoudt goede betrekkingen met de
vrienden van Moskou in Azië, met de derde-rangsmachten, India voorop, en met
de Arabische staten van heel het nabije Oosten. (Het onofficiële Duitsland van heel
rechts dat de kanselier niet goed
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gezind is, levert Egypte de kern zijner militaire en wereldpolitieke organisatoren).
Trots alle pogingen van regeringswege kiezen pers en publieke opinie in Duitsland
ondubbelzinnig partij voor de Noord-Afrikaanse onafhankelijkheidsstrevingen en
eveneens voor Egypte tegen Britten en Fransen, voor Griekenland en de Cyprioten
tegen Engeland. Dit heeft weer zijn terugslag op de Frans-Duitse betrekkingen,
minder op die tussen Bonn en Londen. En de Europese eenheid lijdt van deze het
Saarconflict begeleidende vertroebeling der Duits-Franse verhoudingen de schade.
Nog erger is de uitwerking der Noord-Afrikaans-nabij-Oostelijke gebeurtenissen op
de betrekkingen van Spanje tot de Westerse Mogendheden. Parijs en Madrid hebben
sinds de val van Alphons XIII nooit in tedere verhouding gestaan. De openlijke,
hoewel ontoereikende ondersteuning der roden in de burgeroorlog door Frankrijk
hebben Franco en de zijnen evenmin vergeten als de tegenstand die men noordelijk
van de Pyreneën elke aansluiting van Spanje bij de Verenigde Naties in de weg
stelde. Anderzijds namen de Fransen de Caudillo en zijn Falange hun houding in
de tweede wereldoorlog kwalijk, daarna hun steun aan de Marokkaanse
onafhankelijkheidsbeweging en hun werven om de sympathie der Arabische volken
en het contact met leidende Fransenvijanden, van de Atlantiek tot de Perzische golf.
Groot-Brittannië blijft zich stellen tegen het huidige Spaanse regiem, omdat Franco
en zijn aanhangers het verlangen naar teruggave van Gibraltar niet onderdrukken
en Madrid in de Egyptische en Cypriotische kwestie tegen de beide West-Europese
mogendheden optreedt, zodat daarbij tussen Gibraltar, het Suezkanaal en Cyprus
een anti-Britse belangengemeenschap openbaar wordt. Uitstralend van de
Frans-Spaanse onenigheid in Noord-Afrika op de destijds vrij goede Hispano-Engelse
betrekkingen heeft zelfs de in de beginnende vijftiger jaren uitstekende verhouding
tot de U.S.A. geleden. Zelfs schemert er een nog voor weinige jaren grotesk
aandoende mogelijkheid dat Spanje met zijn doodsvijand, de Communistische
Sovjet-Unie, wereldpolitisch zou kunnen samenwerken. Reeds is het polsen tussen
de antipoden begonnen. Sovjet-geleerden reisden naar Spaanse congressen, het
handelsverkeer van beide landen is schuchter ingezet. Vooral is als feit te constateren
dat Moskou en Madrid de Arabieren en de Grieken welgezind schijnen.
Van de overige doorslaande veranderingen der Europese constellatie in
tegenstelling tot de periode van de koude oorlog voor '53 zijn te vermelden: de
terugkeer van Joego-Slavië in de Oosterse gemeenschap, het herstel van een
werkelijk onafhankelijk, van zijn bezetting bevrijd en neutraal Oostenrijk, de korte
bloei en het snelle verval van de Balkan-
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driebond met de daarop volgende toenadering van Griekenland tot de naar het
Oostblok neigende ‘Derde Kracht’.
Het afsluiten van het Oostenrijkse staatsverdrag en de daardoor ontstane bevrijding
van een tienjarige bezetting van de kant der vier zegevierende machten vormden
't lichtpunt aan een overigens, ondanks alle gepraat en geschrijf over co-existentie
en ontspanning, weinig heldere politieke horizon. Hier in Wenen bleek duidelijk, wat
met aller goede wil mogelijk is, uit wat voor gesteltenis deze bereidheid tot onderling
verdragen dan ook mag voortkomen. In een ogenblik waren de hindernissen
verdwenen, die nog voor enkele maanden onoverkomelijk schenen. Het neutrale,
vriendelijke Oostenrijk bleek een eiland van het niemand bedreigende geluk, niet
in een verloren hoek, maar op een der prikkelbaarste punten van Europa: het bleek
een passende plaats voor ontmoetingen tussen Oost en West, een oase, in welker
zacht klimaat de felste tegenstellingen hun scherpte verloren. Cultureel, in zijn
instellingen en maatschappelijke ordening bij het Westen horend, toont Oostenrijk,
krachtens zijn historische verbondenheid met het Oosten en Zuid-Oosten, meer
begrip voor de bijzondere ontwikkeling der onder Sovjetinvloed staande naties. En
het handhaaft zorgvuldig zijn militaire, politieke neutraliteit. In dit opzicht is het,
hoewel deze houding eerst sinds een jaar gegarandeerd is, met Zwitserland te
vergelijken: stabiel en, zover het zijn wil aangaat, met vaste standplaats.
Ditzelfde van de Balkanstaten te beweren, voorzover zij niet sinds '45
onafgebroken blindelings van Moskou afhankelijk zijn, zou de waarheid verkrachten.
In drie jaren, van '53 tot '56, is in deze windhoek van Europa het volgende gebeurd:
na Stalins dood is Joego-Slavië als een verloren lievelingszoon tot moedertje Rusland
teruggekeerd. Het snelle en met succes bekroonde polsen, dan het opzienbarende
bezoek van Kroestsjef en Boelganin aan Tito, tenslotte diens triomftocht door de
Sovjet-Unie, daarnaast de verzoening van Joego-Slavië met de meeste
volksdemocratieën - slechts met Bulgarije vlot het nog niet! - moesten de
hardnekkigste illusionisten in de Angelsaksische rijken bewijzen, dat de Belgradose
dictator weer zonder voorbehoud tot het Oosten te rekenen was, met dit verschil
echter, dat hij daar, naast het Kremlin, de eerste viool speelde en geen vasal meer
was, doch een geziene bondgenoot. Een geallieerde, die des te belangrijker was,
daar hij tegelijk een brug sloeg naar de neutralistische machten van Azië en Afrika,
vooral naar Nehru's India, naar Nassers Egypte en naar de gehele muzelmanse
wereld en Griekenland. Deze frontverandering van Tito, die zijn reizen naar Azië en
Egypte bekrachtigden, kon bij de onder Angelsaksisch patronaat tot stand gekomen
Balkanbond niet zonder weer-
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klank blijven. Turkije en Griekenland, waarmee Joego-Slavië door deze alliantie
verbonden was, behoorden sinds '52 ook tot het Noord-Atlantiek-pact, waarvan zich
de Belgradose regering sedert haar verzoening met het Kremlin terugtrok. Nu ging
het om een keuze, of n.l. de drie Balkanstaten 't, gezamenlijk mét Tito, met de
U.S.S.R. of, mét Turkije en Griekenland, het met de Angelsaksen zouden houden,
of dat de Balkanbond uit elkaar zou vallen. Het laatste is gebeurd. De oude
vijandschap tussen Rusland en Turkije, verergerd door ideologische tegenstellingen
tussen de Westers-democratische politici te Ankara en het Moskouse communisme,
dan de oprechte sympathieën van het nieuwe Turkije voor de Angelsaksen hebben
dit land trouw aan het Atlantiek-pact opgelegd. En dit te meer, daar de Cypruskwestie
weer een ander nationaal ressentiment deed opleven, tegen de Hellenen namelijk.
Zo heeft de Balkanbond, zo niet op papier, dan toch feitelijk na minder dan een jaar
zijn kracht verloren. Daarbij slaagde Tito erin, onder de indruk van het Cyprusconflict
en van de geprikkeldheid der Grieken, die zich eerst tegen de Britten, later ook
tegen Amerikanen en Fransen keerde, het Hellenistische koninkrijk tot het neutrale
blok en zelfs tot de Sovjet-Unie te brengen.
Op het einde der derde periode na de wapenstilstand van '45 en op de drempel
van een vierde tijdperk, waarvan wij niet weten of het een vurig verhoopte aëra van
echte vrede, een drukkende vernieuwing van de koude oorlog of de gevreesde
derde wereldoorlog brengen zal, op dit ogenblik heeft er een aanmerkelijk anders
geörienteerde hergroepering der Europese staten plaats gevonden. Daar zijn
vooreerst, door een gerevaloriseerde entente cordiale met elkaar verbonden,
Groot-Brittannië en Frankrijk, waarmee, al is het ook niet in alles, de Beneluxlanden
nog het meest solidair schijnen. Londen en Parijs treden thans als de openlijke
tegenspelers van Moskou op. De regeringen van de conservatief Eden en de socialist
Mollet zijn het daarover eens dat men door het verdedigen der resten zijner positie
in de muselmanse zone tevens de Sovjet-macht een ‘tot hier toe en niet verder!’,
toeroept. Amerika, dat geen Europese mogendheid, doch wel de Europese voormacht
is, en dat tot deze zomer als de scherpste antagonist der Sovjet-Unie beschouwd
werd, is - ten dele tijdgebonden en voorwaardelijk wegens de presidentskeuze, ten
dele blijvend bezorgd over zijn betrekkingen met de Arabische staten - op het
ogenblik enige graden gereserveerder, zal en moet echter, als het er op aankomt,
aan de zijde der Europese Westerse mogendheden staan. Dit is minder duidelijk
bij de Skandinavische Staten. Al behoren Denemarken en Noorwegen bij het
Atlantiek-pact, toch zouden zij wel eens eenzelfde neutrale houding kunnen nastreven
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als Zweden en Finland aangenomen hebben. (IJsland zou ook zo willen handelen,
is echter, volkomen weerloos en bezet door Amerika, niet in staat in een ernstig
geval zijn wil door te zetten). Ofschoon in het Noorden van Europa de communisten
slechts een kleine minderheid vormen en er nergens een bijzondere voorliefde voor
de U.S.S.R. heerst en, hoewel de vijf Skandinavische staten cultureel en in hun
structuur volstrekt bij het Westen te rekenen zijn, zullen zij evenals Oostenrijk en
Zwitserland toch met alle krachten ernaar streven buiten een inmenging in
gewapende conflicten te blijven.
Spanje en Portugal waren tot voor kort bereid ingeval van een wereldconflict
energiek de partij niet zozeer der Angelsaksen als die der tegenstanders van het
communisme te kiezen, en wel afgezien nog van de Gibraltar-kwestie. De toestand
heeft zich echter - tengevolge der toespitsing van de tegenstelling tussen
Groot-Britannië en indirect de U.S.A., en de Arabieren - gewijzigd. Vandaag tracht
evenzeer Franco een conflict te vermijden dat door een Frans-Engelse actie tegen
Egypte ontstaan zou, als de Skandinavische staten. Duitsland en Italië bevinden
zich in een gelijke situatie. Zij zouden niet graag hun gunstige politieke en
economische positie bij de muselmanse volkengemeenschap verliezen: doch zij
koesteren tevens de wens het met moeite weer herstelde contact met de
Angelsaksen en Frankrijk niet te verspelen. Daarbij is het voor Bonn noch moeilijker
de juiste uitweg te kiezen dan voor Rome. Het Italiaanse publiek, afgezien van niet
bekeerde Fascisten, koestert even weinig haat- en wraakgevoelens tegen de
Angelsaksen en Fransen, als het lust heeft aan hun zijde in een oorlog verwikkeld
te worden. Het vordert van de regering in wezen dat zij voor het land de vrede
bewaart en zich nergens bindt. In Duitsland echter geeft de officiële buitenpolitiek
nadrukkelijk haar solidariteit met het Westen te kennen: om niet een breuk met
Frankrijk of een omzwenken van Engeland in de herenigingskwestie te riskeren,
vooral echter uit rijpelijk overwogen afweergezindheid tegen het bij het Suezgeval
duidelijk gebleken drijven der Sovjets. Deze houding wordt intussen door een groot
deel van het Duitse publiek niet begrepen en door een groeiende oppositie der
politici, (in vertrouwde kring ook van enige partijgenoten van Adenauer en Brentano)
afgekeurd. Wat weer tengevolge heeft dat Groot-Brittannië en Frankrijk in Europa
bij een met uiterste consequentie doorgevoerd conflict met de Sovjet-Unie hoogstens
- en dit nog voorwaardelijk en beperkt - op Duitsland en de Beneluxlanden kunnen
rekenen. Want Turkije dat tegen de U.S.S.R. steeds gereed zou staan, zal zich wel
wachten als enige Mohamedaanse staat tegen de gehele Islam te vechten. Het zou
dit slechts aandurven, wanneer het
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zich, wat van de U.S.S.R. niet te verwachten is, doch van de kant van Griekenland
gebeuren kon, onmiddellijk bedreigd voelde.
In het kort komt het hierop neer: het niet-communistische Europa is innerlijk
verdeeld, zwak, ook dan en bijzonder dan, als het uit vertwijfeling sterkte-bevliegingen
heeft en zich, door de handige Sovjet-diplomatie daartoe gedreven, voor de
wereldopinie in het ongelijk stelt. Daarginds, in het Oostelijk kamp, is het echter ook
niet alles goud wat er blinkt. De gebeurtenissen sinds het 20ste partijcongres hebben
het geraamte der communistische partijen doen schudden, de val der
miniatuur-stalins in Warschau, Boedapest, Boekarest en Sofia, de ‘democratisering’,
de ‘sneeuwsmelting’, het in vele opzichten succesvolle verzet der intellectuelen en
de in Posen bloedig onderdrukte uitbraak der ontevredenheid onder de massa's
mogen niet voorbijgezien worden. Dit alles is echter een kleinigheid, gemeten aan
de beurse plekken van het verdeelde Westen. De wereldpolitiek van het Kremlin
volgt een groot, in zijn doel onveranderlijk, in zijn methode elastisch concept. Zij
wordt volgens één plan geleid en alle satelieten moeten zich schikken: haar
buitenpolitieke en militaire solidariteit met de Sovjet-Unie wankelt geen ogenblik.
Er is nog iets dat ons wellicht het belangrijkste lijkt, hoewel de politici en de
publicisten dit vaak voorbijzien. Het Westen is ideologisch verdeeld: het is
aangevreten door twijfel aan zijn recht, zoals men dit bij de Britse Labour in de
Suezaangelegenheid zien kon. De als kolonisatoren aangevallen naties voelen zich
voor een goed deel schuldbewust. De in het Oosten verplichte Marxistische
wereldbeschouwing telt in meerdere Westerse staten zeer vele en invloedrijke
aanhangers. En het eens deze Westerse wereld verenigende christelijke ideaal
wordt maar al te vaak verloochend, terwijl het Marxisme-Leninisme voor alle staten
en staatsleiders in het Oosten, tot een, minstens theoretisch, vereerd en gevolgd
richtsnoer geworden is.
Bij een strijd om het bestaan echter, of deze nu in een acuut conflict met de
wapens uitgevochten wordt, of zich chronisch op geestelijk, politiek en economisch
gebied doet gevoelen, is een militaire uitrusting met de modernste
vernietigingsmachines niet voldoende. Nog minder voldoende is de wil tot vrede tot
elke prijs en allerminst de lust in een fris-vrolijke oorlog. Wil Europa zich redden,
dan moet het bezield zijn van geloof aan zich zelf, aan zijn taak en zijn innerlijke
kracht, één in zijn bereidheid zich tegen elke vijand te beschermen. Anders had ook
een na vreselijk lijden behaalde overwinning op een aanvaller slechts dit gevolg,
dat ons uit een materiële, een morele ruïne aanstaarde. Of het kon gebeuren - en
deze mogelijkheid moet men recht in de ogen zien
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- dat hij overwon, die het sterkste, hoewel het valse geloof en de hechtste, hoewel
opgedrongen eenheid bezat. Het hoogste doel van het Westerse Europa luide dus:
terugkeer tot een, in het louter politieke nooit te bereiken, doch overigens te
verwezenlijken geestelijke eenheid, geloof aan gemeenschappelijke hoogste
waarden, waarvoor het zich loont te leven en, als het zijn moet, te sterven. Eerst op
deze eenheid en op dit geloof kan een het eindresultaat waarborgende bereidheid
tot de strijd gevestigd zijn. En slechts deze bereidheid zal - ach! zal zij of zou zij? de ware vrede voor lange tijd verzekeren, voor een zijn verleden waardig Europa
en voor de gehele wereld.
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Moderne Devotie en Lekenvroomheid
Dr. M. van Woerkum S.C.J.
DE M.D. ontstaat in het laatste kwart van de 14e E. uit de activiteit van Geert Groote.
In de eerste jaren noemde men haar aanhangers eenvoudig ‘devoten’: het zijn
mensen, die een zeer innerlijk en zeer bewust godsdienstig leven leiden. De term
‘Moderne Devotie’ vinden we voor het eerst bij Johan Busch, de kroniekschrijver
van Windesheim. Ongeveer tachtig jaar na het optreden van Geert Groote omschrijft
hij in zijn Liber de origine modernae devotionis de M.D. als een ‘innerlijke verlichting
en heilige bekering van ontelbare zielen’, als een stichten en hervormen van
kloosters, als een stichten van ‘ver over de honderd devote gemeenschappen van
mannen en vrouwen’ in onderling verband. ‘Dit alles is voortgekomen uit één zeer
heldere bron, n.l. Meester Geert Groote en zijn leerlingen.’ Busch ziet Geert Groote
als het uitgangspunt van heel het geestelijk leven van zijn tijd en noemt de religieuze
beweging van Geert Groote zonder meer de ‘moderne devotie’ - wat zoveel betekent
als ‘de vroomheid van onze tijd’. Zo heeft deze term burgerrecht verkregen.
Na Moll en Acquoy spreekt men over de M.D. gewoonlijk als over een beweging in
drie stromen: een zuiver monastieke stroom in de kloosters van de Windesheimer
Congregatie; een semi-monastieke of semi-laïcale bij de Broeders en Zusters van
het Gemene Leven; en een zuiver laïcale van mensen in de wereld. Deze verdeling
kan zijn nut hebben om de invloed van de M.D. systematisch te belichten; zij is
minder geschikt om een goed inzicht te krijgen in de historische groei en ontwikkeling
van de beweging zelf. Deze stromen liepen immers niet parallel; veeleer moeten
we zeggen, dat een brede golf van lekenvroomheid zich via religieuze instituten
zonder geloften samentrok in kloosterlijke beddingen.
Van Protestantse zijde heeft men de M.D. altijd graag beschouwd als een laïcale
en antikloosterlijke beweging. De instituten zonder geloften zouden dan het ideaal
zijn geweest van Geert Groote, terwijl de kloosters in strikte zin uit de noodzaak der
tijden ontstonden. De oppositie van bedelmonniken en inquisiteurs zou de Broeders
en Zusters van het Gemene Leven hebben gedwongen tot het stichten van kloosters
naar
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een officieel goedgekeurde regel. Inderdaad vindt deze voorstelling van zaken in
de geschiedbronnen hier en daar steun. Het is niet onze bedoeling deze ingewikkelde
kwestie hier te behandelen. Een critische bestudering van de bronnen leert ons, dat
de motieven waarom Geert Groote en zijn eerste leerlingen de voorkeur gaven aan
het devote leven zonder kloostergeloften van accidentele en incidentele aard waren.
Van accidentele aard voor zover gebondenheid aan kloostergeloften en volledige
afzondering van de wereld hun apostolische activiteit zou belemmeren; van
incidentele aard voor zover de kloosters in het algemeen niet de ijver en de discipline
vertoonden, die zij in hun idealisme wensten. Een principiële antipathie tegen
kloostergeloften lijkt bij de Moderne Devoten niet aanwezig, ook niet bij Geert Groote.
Het persoonlijk ideaal van de eerste leiders was een kloosterleven, al of niet met
geloften, maar in echt kloosterlijke geest. Geert Groote en Florens Radewijns
verzuchten in hun brieven naar algehele afzondering van de wereld. Heel de M.D.
is door haar afkeer van de wereld kloosterlijk georiënteerd. De leiders zien het
klooster als de ideaalsfeer voor hun beweging, maar met de aanvaarding van deze
levenswijze wachten zij totdat ze zelf kloosters kunnen stichten. Zo kunnen zij van
meet af aan alles weren, wat hen in de bestaande kloosters niet bevalt. Het klooster
van Windesheim lijkt dan ook niet bedoeld enkel als een soort vluchtheuvel bij
eventuele opheffing van de lekeninstituten Ook zonder de oppositie tegen hun
instituten zouden de Broeders en Zusters van het Gemene Leven kloosters hebben
gesticht.
Wanneer wij de M.D. een beweging voor lekenvroomheid noemen, bedoelen wij
dus niet, dat de M.D. zich richt tot leken, die principiële bezwaren hebben tegen het
kloosterleven. Het is veeleer omgekeerd. De M.D. oriënteert de leken naar het
klooster, of minstens naar een kloosterachtige levenswijze. Zo b.v. missen wij daar
iedere poging tot religieuze verdieping van het christelijk huwelijksleven, wat bij een
formele lekenvroomheid toch te verwachten zou zijn. Geert Groote spreekt zó
rigoristisch over het huwelijk, dat een gedachte aan positieve huwelijksvroomheid
hem geheel vreemd moet zijn. Hij ziet het huwelijk als het grootste beletsel voor de
christelijke volmaaktheid. Hij acht het huwelijk en het huwelijksgebruik vrijwel altijd
zondig. Praktisch kan men het huwelijk slechts goed beleven door zich te onthouden
en de vleselijke liefde in een geestelijke liefde te veranderen. Deze sombere en
weinig christelijke opvatting berust op het princiep, dat de sexuele lust in zich slecht
is. Geert Groote's lekenvroomheid staat georiënteerd op het maagdelijkheidsideaal,
dat formeel monastiek is en niet laïcaal.
Evenals de evangelisch-apostolische bewegingen van de 12e en 13e
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E. is de M.D. een reactie tegen de verwereldlijking van klooster en clerus. Wij zien
hoe leken zich scharen rondom predikers van het onvervalste evangelie om naar
het voorbeeld van de eerste christenen gemeenschappelijk en arm te leven. St.
Franciscus en St. Dominicus hebben vanuit zulke lekenbewegingen hun orden
gesticht. Ook de beweging van Geert Groote normaliseert zich als vanzelf in het
‘gemene leven’ en ontwikkelt zich verder in kloosterlijke banen.
Geert Groote heeft de M.D. verwekt. Na zijn ‘bekering’ in 1374 trekt hij zich terug
in het Kartuizerklooster Munnikhuizen bij Arnhem; in 1379 laat hij zich tot diaken
wijden en begint hij zijn predikreizen. Zijn tehuis bleef Deventer. Hij had zijn woning
tot huisvesting van devote vrouwen afgestaan, maar er een kamer voor zichzelf
gereserveerd. Hij werkte vooral in de IJsselsteden: Deventer, Zutphen, Zwolle,
Kampen; daarnaast ook te Amersfoort, Amsterdam, Utrecht, Gouda, Haarlem,
Leiden, Delft, en in de Gelderse Achterhoek. Deze activiteit duurt ruim drie jaren.
In 1383 krijgt hij tegelijk met andere diakens van de bisschop een preekverbod, dat
speciaal voor hem bedoeld is. Een ‘callidum edictum’ noemen de biografen het. Het
jaar daarop sterft hij te Deventer aan de pest.
Geert Groote heeft de tijd niet gehad om een religieuze beweging stevig te
organiseren. Dit deden vooral zijn leerlingen Florens Radewijns, Johan Brinckerinck
e.a. De prediking van Geert Groote met de activiteit daaromheen, was echter wel
het uitgangspunt van de beweging. Daarom verdient zij onze grootste aandacht.
Geert Groote's preken trokken ontzaglijk veel toehoorders. Omdat de kerken de
toestromende menigte niet konden bevatten, preekte hij in de open lucht. Op het
middaguur moest hij zijn preek onderbreken, om de mensen gelegenheid te geven
om te eten. Deze bizonderheden zijn niet abnormaal. Voor een goede volksprediker
liep de hele stad uit. Dat de prediking van Geert Groote toch iets heel bizonders
geweest moet zijn, blijkt uit de beweging die er uit voortkwam.
Groote was in zijn preken zeer agressief, en niet afkerig van sensatie. Dit blijkt
b.v. uit enkele details van zijn jacht op ketters van de Vrije Geest. De een liet hij
twee uit laken gesneden scharen op zijn kleren naaien; een ander, die plotseling
was gestorven, liet hij opgraven en voor het bisschopshuis te Utrecht verbranden.
De biografen verhalen, dat hij op zijn reizen een tonnetje boeken meenam, en ook
notaris en getuigen om onmiddellijk acte te kunnen opmaken, als er verzet werd
gepleegd. Hij nam geen blad voor zijn mond, wanneer hij misstanden bij magistraten
en geestelijken besprak. Te Deventer verkondigde hij
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van de kansel, dat er in de laatste twintig jaar geen enkele stedelijke magistraat in
de hemel was gekomen, omdat allen kerkelijk goed hadden geroofd. Ook tegen
onwaardige priesters ging hij heftig te keer. Op het synodale kapittel te Utrecht
verdedigde hij de 24 stellingen van de Praagse hoogleraar Koenraad van Soltau
tegen de focaristen. In een apart geschrift betoogde hij, dat de leken zulke priesters
moeten mijden, omdat ze anders het kwaad in de hand werken. Dit thema heeft hij
ook zeker in zijn volkspreken aangeraakt. Zijn agressief optreden bezorgde hem
veel vijanden. Ware hij niet zo onstuimig te werk gegaan, dan had de bisschop, die
hem overigens wel mocht, nooit het ‘callidum edictum’ uitgevaardigd.
Deze zijde van Groote's prediking baarde het meeste opzien, en genoot ook de
meeste belangstelling van de geschiedschrijvers. Zij geeft echter geen, althans
geen voldoende verklaring voor de M.D., die behalve reactie tegen misbruiken toch
vooral een positief-godsdienstige beweging was. De positieve kant van Groote's
prediking wordt ons enigszins belicht door zijn brief aan zijn Parijse vriend Willem
van Salvarvilla, aartsdiaken van Brabant, waar hij de predikers van zijn tijd
beoordeelt: ‘Zij kennen de gerechtigheid niet, waarin God tot het hart van de mens
spreekt; waarin de H. Geest de geest zalft; waarin men op de vleugels van het
verlangen en in vlammen van vurigheid, onder tranen en verzuchtingen, opstijgt
naar de heilige berg van God en naar Christus. Zij zoeken hun eigen gerechtigheid
en komen voor de dag met gezwollen en holle preken, die nutteloos zijn door hun
vele inleidende delen, onderverdelingen en herhalingen; zij rijgen lange uit hun
verband gerukte citaten aaneen zonder van de voorbeelden der vaderen te gewagen.
Zulk een prediking is aards, dierlijk en duivels. Zulke predikers zijn vernielers van
vroomheid, hautaine bespotters van eenvoudigen en bedriegers van het volk’. Groote
heeft naar het tegengestelde gestreefd. Hij was een echte volksprediker:
ongekunsteld, recht op de man af, eenvoudig, pathetisch en volks. Volgens de
biografen sprak hij vooral over de plichten van staat, leerde verachting voor de
wereld, dreigde met de verschrikkingen van dood, oordeel en hel, en hield zijn
toehoorders het hemels geluk voor ogen. Hij wilde de mensen tot een diepere
levensernst brengen en preekte boete en inkeer.
Het resultaat zal geen grootscheepse volksbeweging zijn geweest. De tijden dat
hele drommen van mensen alles in de steek lieten en met een boeteprediker van
stad tot stad trokken, waren reeds lang voorbij. Het kerkelijk leven was te ver
georganiseerd om zo'n wilde beweging kans te geven. Sommige toehoorders
begonnen onder Groote's invloed een strenger zedelijk leven; anderen zagen hem
eenvoudig als een propa-
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gandist en een belever van hun eigen idealen. Zo vormde zich een groep van
gelijkgezinden over het hele land verspreid, die Groote als hun leider erkenden, en
hem raad vroegen in geestelijke zaken. Geert Groote was zelf geen priester. Maar
overal in den lande vond hij gelijkgezinde priesters, die als biechtvader en plaatselijk
leider konden optreden. In Amsterdam woonden er drie samen: Willem Oude Scutte,
Gijsbertus Dou en Johan van de Gronde. Groote haalde Johan van de Gronde naar
Deventer als biechtvader voor zijn Zusters. Een zekere Hendrik Volpensz, van
Gouda afkomstig, dirigeerde hij naar Zwolle. Zijn vriend Florens Radewijns liet hij
priester wijden. In Utrecht vinden we Wermbold van Buscop als leider. Deze was
kapelaan geweest bij een oud-studiegenoot van Groote, Magister Rodolphus, pastoor
te Kruiningen in Zeeland. In Amersfoort sympathiseerde Willem Hendriks met de
beweging. In Almelo werd pastoor Everardus van vijand tot vriend der Devoten.
Verschillende van deze priesters worden even later in de Kroniek van het Heer
Florenshuis vernoemd als biechtvaders van devote Zusters of leiders van
devotenkringen. In deze Kroniek zien we Florens Radewijns contact onderhouden
met Hugo Goudsmid in Haarlem, een zeker pastoor Thomas in Leiden, de priester
Nicolaas te Purmerend, Willem van Putten te Hoorn, Paulus Alberts te Medemblik,
enz. De M.D. is zonder hen niet te denken. Groote stierf na vier jaar van activiteit.
Zonder al die verspreide priesters zou de beweging weer spoedig zijn verdwenen.
Geert Groote had zijn ideeën omtrent de wijze, waarop het godsdienstig
enthousiasme van zijn aanhang kon woren bestendigd. Het huwelijk zag hij als een
beletsel voor de volmaaktheid. Wie in het huwelijksleven naar de christelijke
volmaaktheid wil streven, moet in onthouding leven. De gemeenschap moet geestelijk
zijn; het huwelijk moet een vereniging zijn van zielen, die elkaars geestelijke
voortgang behartigen. In de Zedelijke Toespraak voor ‘eynen paer luyds om hoeren
staet te berichten’ legt hij sterke nadruk op deze geestelijke samenleving. ‘Ende
ellic sal den anderen mynnen gheestelic’, ‘want uter gheesteliker brulocht nemen
beide man ende wyf hoer gheestelic toebehoeren’; ‘laet die gheestelic brulocht in
u wassen’. Geert Groote wil dus van de familiekring een godsdienstige gemeenschap
maken, ongeveer zoals de Humiliaten van de 12e eeuw in N.-Italië.
Eenzelfde soort gemeenschapsband kan ook buiten het huwelijk bestaan. Groote
adviseert zijn volgelingen te gaan samenwonen om elkaar geestelijk te steunen. Zij
kunnen leven van handenarbeid, zonder te veel contact met de buitenwereld. Dit
herinnert aan de Begharden en Begij-
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nen, die zich met enkelen tesamen in particuliere huisjes aan gebed en versterving
wijdden. In het tractaat De symonia ad Beguttas, waar Geert Groote het zich-inkopen
in zulke huisjes als simonie veroordeelt, blijkt hij voor het instituut zelf grote
waardering te hebben. Hij beschrijft het daar als een samenleving volgens een
goedgekeurde regel of naar een gedeelte daarvan, of eenvoudig naar het heilig
Evangelie. Zulk een gemeenschap is geestelijk, vervolgt hij, en dikwijls meer
geestelijk dan die van hen die hun officiële regel verwaarlozen.
Het is opvallend, dat Groote spreekt over heel kleine groepjes, zelfs van twee of
drie personen. Waarschijnlijk acht hij de intieme kringetjes beter geschikt om elkaar
te leren kennen en te kunnen vermanen. Hij motiveert zijn mening aldus: ‘Menigmaal
is de mens zichzelf niet genoeg in de beoefening der deugd en heeft hij daarbij de
hulp van anderen nodig. De gemeenschap is dan van wonderbaar nut om elkaar
aan te vuren, te beleren, te berispen, te waarschuwen, te troosten en te verblijden.
Het is zo vreugdevol samen te bidden, samen te leven, en samen God te danken,
in God één te zijn in voelen, smaken en willen. Hoe blij en geestelijk zijn al deze
dingen! Waar twee of drie in Christus' naam vergaderd zijn, is Hij in hun midden’.
Geert Groote heeft deze groepvorming gepropageerd. Petrus Horn vermeldt dit
uitdrukkelijk in zijn Vita Gerardi Magni. Van verschillende steden zijn zulke
devoten-kernen nog tijdens het leven van Geert Groote bekend. Voor Amsterdam
vermeldden we reeds een gezelschap van drie priesters. In Deventer is uit een
groep van drie priesters en enkele inwonende clerici de Broederschap van het
Gemene Leven ontstaan. Uit de bronnen blijkt, dat ook devoten-kernen van mannen
bestonden te Kampen, Zwolle, Almelo en Hoorn. Soms waren dit alleen leken, zoals
misschien te Zwolle; maar meestal een of meer priesters met clerici en leken.
De devoten-kernen van vrouwen zijn waarschijnlijk veel talrijker geweest dan die
van mannen. Dat zou althans de geweldige expansie verklaren van het instituut der
Zusters van het Gemene Leven, vrij spoedig na Groote's dood. Zo zien we te
Deventer naast het Meester Geertshuis nog vier andere zusterhuizen ontstaan, die
naar hun benamingen te oordelen - ‘het Brandeshuis’, ‘het Kerstekenshuis’, ‘het
Buuskenshuis’, ‘het Lamme van Dyesehuis’ - aanvankelijk slechts devoten-kernen
waren in particuliere woningen. Zwolle telt vóór 1400 vijf zusterhuizen, Zutphen drie.
Uit de levensbeschrijvingen van de Zusters van het Meester Geertshuis blijkt
bovendien, dat de nieuwelingen soms een proeftijd moesten doormaken bij vrome
vrouwen elders. En uit de Statuten van het Meester Geertshuis, door Groote
opgesteld,
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blijkt, dat er Zusters buiten dit huis woonden; zij mochten hun wintervoorraad op de
zolders van dit huis bergen.
Wij beweren niet, dat alle volgelingen van Geert Groote zo'n levenswijze
aannamen. Voor velen zal dit niet mogelijk zijn geweest. Een goed zedelijk leven,
waarin zij op hun manier de verachting der wereld en de ingekeerdheid beoefenden,
zal voor hen de norm zijn geweest. Geert Groote was hun raadgever. Ook later
geven verschillende Broeders van het Gemene Leven en prioren van Windesheim
leiding aan devote burgers. Florens Radewijns heet in de bronnen ‘pater omnium
devotorum’, welke titel we ook vinden voor de Zwolse rector Dirc van Herxen en de
Windesheimer prior Jan Vos van Heusden. Geert Groote heeft een devote
lekenbeweging gewekt; zijn leerlingen hebben die lange tijd geleid en uitgebreid.
De devoten-kernen zijn de brandpunten, waarin de beweging zich kristalliseerde
en waar zij zich verder ontwikkelde tot georganiseerde instituten met of zonder
kloostergeloften.
Bij zijn bekering in 1374 gaf Geert Groote zijn huis te Deventer aan de schepenen
om er arme vrouwen in te huisvesten. In 1379 stelde hij voor deze vrouwen Statuten
op. Een paar jaar later redigeerde hij ze opnieuw. In deze laatste redactie draagt
de samenleving nog helemaal het kenmerk van een tamelijk losse devotenkring.
Groote verdeelt zijn huis feitelijk in twee communiteiten met twee meistersen aan
het hoofd. Samen tellen de communiteiten 16 leden. Zij leven ieder voor zich op
kamertjes; zij hebben persoonlijk bezit, eten en koken apart. Alleen de geestelijke
oefeningen doen ze gezamenlijk. Hun godsdienstige plichten vervullen zij in de
parochiekerk. Zij mogen uitgaan en ziekendienst op zich nemen, maar zonder verlof
van de meisterse mogen zij elders niets gebruiken en ook niet buiten de stadsmuren
gaan. Mannen mogen niet in huis komen, behalve priesters en werklieden voor
herstelwerkzaamheden.
Het is helemaal niet zeker, dat de devoten-kernen elders het model van het
Meester Geertshuis copieerden. Groote liet zijn mensen hierin vrijheid. De plaatselijke
leiders regelden de samenleving naar omstandigheden. Zo kon de tweede rector
van het Meester Geertshuis de eigen regel scherper bepalen, terwijl men elders
geneigd is om de regel van de Franciscaanse Derde Orde aan te nemen. Brinckerinck
maakt zijn communiteit tot model van de Zusterhuizen. Hij bevorderde de
gemeenschappelijkheid van het dagelijks leven, verbood het vrij uitgaan, haalde
een weefster uit Zwolle om de Zusters dit vak beter te leren, verwierf in 1413 het
privilege van het altare protatile, waardoor de Zusters voortaan in eigen huis de H.
Mis konden bijwonen; hij verbouwde en

Streven. Jaargang 10

126
annexeerde zoveel, dat bij zijn dood in 1419 het Meester Geertshuis een groot
kloostercomplex was, waarin 160 mensen woonden.
Bij de mannelijke devoten-kernen zien wij eenzelfde ontwikkeling naar het
kloosterlijke. De kernen te Zwolle en Almelo b.v. nemen vrij spoedig de regel van
St. Augustinus aan en worden kloosters van het Windesheimer kapittel. Alleen te
Deventer ontwikkelt zich het Heer Florenshuis tot een model-organisatie van de
Broederhuizen van het Gemene Leven. Het typeert Deventer, dat noch de Broeders
noch de Zusters zelf een kloosterregel aannemen, maar dat zij naast hun eigen
instituut kloosters oprichten, waarheen hun overtollige aanwas kan afvloeien. Terwijl
echter het Meester Geertshuis zich onder Brinckerinck geweldig uitbreidt, blijft de
groep van Florens Radewijns veel meer het karakter bewaren van een kleine intieme
kring, zoals Geert Groote dat graag zag. In 1391 komt er een scherpe scheiding
tussen een vaste kern van Broeders, die een nieuw huis betrekken, en de leerlingen
van de stadsschool, die in het oude huis blijven. Meteen wordt het aantal bewoners
van het nieuwe Heer Florenshuis bepaald op vier priesters, acht clerici en enkele
familiares. Deze kleine gemeenschap heeft haast als enige taak de geestelijke en
stoffelijke verzorging van de schooljeugd en het recruteren van roepingen voor het
klooster te Windesheim. Bijna overal waar de Broederschap zich vestigt, blijft het
aantal van twaalf leden norm; overal komt naast het Broederhuis een convict voor
de schooljeugd. Het recruteren van roepingen voor de reguliere en seculiere clerus
staat altijd op de voorgrond. Dit apostolaat is de grootste verdienste van de Broeders
van het Gemene Leven.

Streven. Jaargang 10

127

De Europese Gemeenschap voor kolen en staal
Albert van Houtte
Griffier van het Hof van Justitie der E.G.K.S.
EEN serie postzegels door de Luxemburgse Regering in omloop gebracht op 10
augustus l.l. herdenkt het feit dat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
(E.G.K.S.) sinds vier jaren haar zeer voorlopige administratieve zetel te Luxemburg
heeft gevestigd. Een beslissing omtrent de definitieve zetel werd nog niet door de
Regeringen van de deelnemende landen getroffen.
Amper veertien dagen na het in werking treden van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal - op 23 juli 1952 - heeft de eerste
supranationale Europese instelling haar taak te Luxemburg aangevat. 50 jaar lang
- duurtijd van het Verdrag - zal de sector kolen en staal, die zo belangrijk is van
economisch, sociaal, strategisch en politiek standpunt, bestuurd worden door een
hoog gezagsorgaan met beperkte maar reële bevoegdheid, onafhankelijk van de
verdragsluitende landen. Zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg
en Nederland hebben het aangedurfd deze vèrgaande beslissing inzake
internationale relaties te nemen - beslissing die niet alleen leidt tot internationale
samenwerking maar tot samensmelting van belangen. Fundamentele redenen van
politieke aard zijn daar de aanleiding toe geweest.
In deze korte en uiteraard zeer onvolledige studie zal achtereenvolgens over de
oorsprong, de opzet en de taak van de E.G.K.S. gehandeld worden, alsook een
balans van haar werking worden opgemaakt.

Oorsprong van de E.G.K.S.
Op 9 mei 1950 heeft de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk,
de Heer Robert Schuman, een verklaring aan de pers overhandigd, die des te meer
indruk gemaakt heeft, daar zij onverwacht kwam. Hij stelde voor ‘het geheel van de
produktie van kolen en staal van Frankrijk en Duitsland en van de landen die zich
erbij zouden willen aansluiten, te plaatsen onder een gemeenschappelijk
gezagsorgaan’. Hij wilde hiermede bereiken dat definitief een einde zou gesteld
worden aan het historisch antagonisme tussen Duitsland en Frankrijk, doordat de
produktiecentra die tot dan toe de arsenalen
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van de wapenfabricage geweest waren, de basis van een nieuwe en
gemeenschappelijke economische ontwikkeling zouden worden. Tevens zouden zij
de eerste etappe op de weg naar de Europese federatie vormen, door de ‘feitelijke
solidariteit’ en de ‘belangengemeenschap’ die zij tussen de Europese landen tot
stand zouden brengen.
Zeker van het akkoord van de Federale Republiek van Bonn en met name van
de zeer Europees denkende Kanselier Dr. K. Adenauer, heeft Minister Robert
Schuman, met staatsmansblik en veel realisme, aan een moeilijk en pijnlijk probleem
- dat van de verhoudingen tussen Frankrijk en Duitsland - een oplossing voorgesteld
die tegelijkertijd niet alleen het voortbestaan maar ook de economische expansie
en de eenheid van heel Europa kon verzekeren.
Roepen wij ons even de naoorlogse omstandigheden terug in het geheugen.
Na de oorlog bleef de Ruhr het zinnebeeld van de Duitse oorlogs-capaciteit. Men
sprak van internationalisatie van de Ruhr onder het gezag van de geallieerden.
Nadien overwoog men minder ver-gaande maatregelen, maar toch de
internationalisatie van de ondernemingen en de ontmanteling van de
metaalnijverheid, dus het vernietigen van produktiemiddelen. Ingevolge de akkoorden
van Londen werd in 1948 een internationale controle van de Ruhr doorgevoerd
onder vorm van een ‘internationaal gezagsorgaan’. Maar de Duitse autoriteiten
weigerden hun gedelegeerde te benoemen. Blijkbaar was een toestand geschapen
die geen blijvende basis voor de vrede en de verstandhouding op het Europese
continent kon vormen.
Inmiddels, in september 1949, werd de Regering van de Federale republiek van
West-Duitsland gevormd onder leiding van Dr. Adenauer. Inmiddels ook stelde zich
het probleem van de Saar, in een klimaat dat weinig gunstig was om de Europese
eenheid te bevorderen.
Maar toch had de Europese gedachte en het zoeken naar contacten, en naar een
nauwere onderlinge vereniging van de Europese landen, zich een weg gebaand.
In augustus 1949 werd de Raad van Europa te Straatsburg een werkelijkheid en
had deze een enthousiaste maar ietwat overhaaste aanvang genomen. De Raad
van Europa had behoefte aan een degelijke en concrete basis voor zijn actie.
Op dat moeilijke moment kwam de historische verklaring van Minister R. Schuman,
die zich uitdrukte in slaande zinnen als deze b.v.: ‘L'Europe ne se fera pas d'un
coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes
créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes
exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée....

Streven. Jaargang 10

129
Dans ce but, le Gouvernement français propose de porter immédiatement l'action
sur un point limité mais décisif’.
Heel spoedig aanvaardden benevens Duitsland, ook België, Luxemburg, Nederland
en Italië, de beginselen in de verklaring van 9 mei 1950 vervat, en een
gemeenschappelijk persbericht van 3 juni maakte dit bekend. Intussen had zich ook
een intense actie ontwikkeld tussen Frankrijk en Engeland, dat echter - gebonden
door zijn economische politiek met de ‘Commonwealth’ - in zijn Europese politiek
niet verder kon gaan dan ‘coördinatie en samenwerking’ en dientengevolge de
beginselen van de verklaring niet kon onderschrijven.
Op 20 juni 1950 kwamen de delegaties der zes landen te Parijs bijeen voor het
redigeren van het Verdrag tot oprichting van de E.G.K.S. Het Schumanplan was in
wording. Op 18 april 1951 parafeerden de zes Ministers van Buitenlandse Zaken
het Verdrag en zijn bijlagen, nl. het Protocol betreffende Voorrechten en Immuniteiten
van de Gemeenschap, het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie,
het Protocol betreffende de betrekkingen met de Raad van Europa, de Overeenkomst
met betrekking tot de Overgangsbepalingen en wisselden de Duitse en Franse
Regeringen brieven uit betreffende de positie van het Saargebied. Onmiddellijk ter
ratificatie aan de wetgevende Kamers van de zes landen onderworpen, kon het
Verdrag in werking treden op 23 juli 1952.

Juridisch karakter van de E.G.K.S.
De zeer vèrgaande opzet van het Schumanplan en zijn diepe inslag in het politieke
en economische leven van Europa vroegen a.h.w. dat ook een eigen juridische
formule zou gevonden worden om zijn specifieke betekenis te verklaren. Steunend
op de overdracht van souvereiniteit van de nationale instanties op het executieve
orgaan van de E.G.K.S. (Hoge Autoriteit) heeft men het begrip ‘supranationaal’
gelanceerd. Volgens de mening van Schuman zelf beantwoordt dit begrip aan een
werkelijkheid en vormt het een ‘échelon nouveau dans la gradation des pouvoirs’.
In feite heeft het meer inhoud dan het begrip ‘internationaal’ en ligt het op de weg
van de ‘federatie’.
Het begrip is in ieder geval definitief in de juridische terminologie opgenomen,
maar de juristen zijn het niet eens over zijn werkelijke inhoud. Aan het ene uiterste
staan zij die de Gemeenschap gelijk stellen met een ‘superstaat’ van federaal
karakter. Zij leggen de nadruk op de graad van integratie van de economie der
verschillende Staten en de ondergeschiktheid van deze Staten aan de instellingen
van de Ge-
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meenschap. Aan het andere uiterste staan zij die in de Gemeenschap niets anders
zien dan een van de vele vormen die de internationale samenwerking aanneemt.
Zij onderlijnen vooral de graad van coördinatie die tussen de verschillende landen
verwezenlijkt wordt, dank zij de werking van de instellingen.
In werkelijkheid moet men rekening houden met het feit dat in de originele
verklaring van Schuman, de Hoge Autoriteit uitgebreider bevoegdheid en
verantwoordelijkheid had dan die zij in het Verdrag na de onderhandelingen tussen
de zes landen overgehouden heeft. Het instellen nl. van een bijzondere Ministerraad
die niet alleen verplicht geraadpleegd moet worden, maar in sommige gevallen een
eensluidend advies uitbrengt, in andere gevallen zelf beslist met een veranderlijke
meerderheid naargelang het voorwerp der beraadslagingen, is kenschetsend. Verder
is voor de juridische structuur van de E.G.K.S. nog betekenisvol het feit dat zij
bedoeld was als een eerste verwezenlijking van het federatieve concept van Europa.
Intussen is het ontwerp van Verdrag tot oprichting van een politieke gemeenschap
- die doorslaggevend zou geweest zijn voor het bepalen van de juridische natuur
der instellingen - dode letter gebleven en werd het Verdrag betreffende de
Defensiegemeenschap, na door vijf landen te zijn geratificeerd, door Frankrijk
verworpen en zijn de andere projecten van Europese integratie nog in wording,
zonder dat men zeggen kan in hoeverre zij de structuur van de E.G.K.S. zullen
overnemen.
Wat er ook van zij, nadat reeds in 1932, G. Scelle, in zijn ‘Précis des Droits des
Gens’, zekere bevoegdheden aan internationale organen gegeven, bestempeld had
als ‘superétatiques’, heeft het begrip ‘supranationaal’ definitief zijn bestemming
gekregen in de Europese Gemeenschap. Nochtans werd de uitdrukking slechts
incidenteel in het E.G.K.S.-Verdrag gebruikt, nl. in artikel 9 dat handelt over de
functie van Lid van de Hoge Autoriteit. Evenwel in de tekst van het Verdrag over de
Politieke Gemeenschap en de Defensiegemeenschap vinden we ze terug in artikel
I, met de uitdrukkelijke bedoeling aldus de juridische natuur van het Verdrag te
bepalen.

Doelstelling van de E.G.K.S.
Het doel van de E.G.K.S. is beschreven in artikel 2 van het Verdrag. Ze beoogt ‘bij
te dragen tot de economische ontwikkeling, de uitbreiding van de werkgelegenheid
en de verhoging van het levenspeil in de deelnemende staten door de instelling van
de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal’.
De fundamentele beginselen volgens welke de Instellingen van de
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Gemeenschap dit doel zullen moeten bereiken, worden in de artikelen 3, 4 en 5
beschreven. Op een positieve wijze zullen ze - ieder in het kader van hun
bevoegdheden - zorgen voor een regelmatige bevoorrading van de
gemeenschappelijke markt; aan alle verbruikers gelijke toegang tot de
produktiebronnen verzekeren; zorgen voor een zo laag mogelijke prijsstelling; de
produktiemogelijkheden vergroten en verbeteren en een rationeel beleid bij het
ontginnen der natuurlijke hulpbronnen bevorderen; het levenspeil en de
arbeidsvoorwaarden van de werknemers bevorderen, met het oog op een geleidelijke
egalisatie ervan in elk der industrieën; het internationaal ruilverkeer, alsook de
uitbreiding en de modernisering van de produktie in de hand werken.
Op een negatieve wijze, worden als onverenigbaar met de gemeenschappelijke
markt verklaard: in- of uitvoerrechten en kwantitatieve beperkingen van het
goederenverkeer, alle discriminatieve praktijken tussen kopers of verbruikers,
bijzondere subsidies door de Staten verleend of lasten door deze opgelegd,
maatregelen die de concurrentie op de markten beperken (afspraken en
concentraties).
Om deze omvangrijke taak te verwezenlijken zal de Gemeenschap zo weinig
mogelijk rechtstreeks ingrijpen, maar zij zal de belanghebbenden inlichten, gegevens
verzamelen, overleg organiseren, financieringsmiddelen voor de investeringen in
de ondernemingen ter beschikking stellen, de kosten van de noodzakelijk gemaakte
wederaanpassing helpen dragen, de normale concurrentievoorwaarden doen in
acht nemen, steeds de beweegredenen van haar handelingen openbaar maken.
Deze beschikkingen van het Verdrag zijn zo fundamenteel dat ze als van
constitutionele aard zijnde moeten beschouwd worden, samen met de voorzieningen
van het Verdrag die de bevoegdheden van en de verhoudingen tussen de Instellingen
van de Gemeenschap bepalen.
De draagwijdte van de aan de Gemeenschap opgedragen taak zal des te beter
uitschijnen wanneer onderlijnd wordt hoezeer de markt van kolen en staal in elk der
zes landen beschermd was. Dit is pas volledig bekend geworden toen na het in
werking treden van het Verdrag, de administratieve organen van de Gemeenschap
de verschillende aspecten van de nationale bescherming hebben kunnen en moeten
beschrijven, met het oog op het invoeren van de gemeenschappelijke markt.
Tevens wordt het belang van de toevertrouwde taak duidelijk wanneer men beseft
dat de Gemeenschap zich uitstrekt tot de basisindustrieën die in ieder land tussen
10 en 15% van de totale produktie beslaan en die thans werkverschaffing verlenen
aan 1.600.000 industrie-arbeiders.
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De verdragsluitende landen hebben gewild dat de verwezenlijking van het doel der
Gemeenschap met grote voorzichtigheid zou geschieden. Het Verdrag bepaalt in
dezelfde groep artikelen van constitutionele aard, dat het moet gebeuren ‘in harmonie
met de algemene economie der deelnemende staten’, en verder dat moet vermeden
worden ‘dat in de economie van de deelnemende staten fundamentele en duurzame
moeilijkheden worden veroorzaakt’. Dit veronderstelt een voortdurend contact en
overleg met de regeringen.
Verder, ‘teneinde de toepassing van het Verdrag mogelijk te maken’, (art. 85)
werden in een bijzondere overeenkomst ‘overgangsbepalingen’ voorzien. Zij bevatten
‘de maatregelen die nodig zijn voor de instelling van de gemeenschappelijke markt
en voor de geleidelijke aanpassing van de produktie aan de nieuwe omstandigheden’
(§ 1, 1 van de Overeenkomst). Het zijn bijzondere voorzieningen die aanvaard
werden, rekening houdende met de produktiefactoren en produktievoorwaarden
van zekere landen, hetzij voor kolen, hetzij voor staal en die moeten verdwijnen op
het einde van de zogenaamde overgangsperiode van vijf jaar, die volgt op de z.g.
‘voorbereidingsperiode’ die ligt tussen het in functie treden van de Hoge Autoriteit
en het instellen van de gemeenschappelijke markt.

De structuur van de Gemeenschap.
De tweede titel van het Verdrag (art. 7 tot 42) handelt over de Instellingen van de
Gemeenschap die belast is, ‘in het kader van hun onderscheidene bevoegdheden’
(art. 3) met de uitvoering van het Verdrag. Het zijn: een Hoge Autoriteit, bijgestaan
door een Raadgevend Comité, een Gemeenschappelijke Vergadering, een
Bijzondere Raad van Ministers en een Hof van Justitie.
De Hoge Autoriteit is de centrale instelling - het uitvoerend orgaan van de
Gemeenschap - waarvan in de eerste plaats het verwezenlijken van de objectieven
van het Verdrag afhangt. Ze bestaat uit 9 leden: acht hiervan zijn door de Regeringen
aangewezen, het 9e lid is door zijn collega's gecoöpteerd. Ze zijn onafhankelijk van
de Regeringen en in hun beslissingen mogen zij zich alleen door het belang van de
Gemeenschap laten leiden. Als regel geldt, dat deze beslissingen bij gewone
meerderheid van stemmen genomen worden. Gedurende de twee eerste jaren was
de Heer Jean Monnet - inspirator van het Verdrag en voorvechter van de Europese
eenheid - Voorzitter van de Hoge Autoriteit. Na zijn ontslag werd de Heer René
Mayer, oud-Voorzitter van de Franse Ministerraad, tot dit hoge ambt benoemd.
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Een zeer belangrijk aspect van de bevoegdheid van de Hoge Autoriteit is dat haar
beslissingen ‘titel van tenuitvoerlegging’ vormen op het grondgebied der zes landen,
zonder dat het ‘exequatur’ vereist wordt, zoals dit het geval is bij de internationale
organismen.
De beslissingen van de Hoge Autoriteit kunnen een drievoudige vorm aannemen:
de vorm van een ‘beschikking’ van individuele, van algemene of van regelende aard,
die in al haar onderdelen verbindend is; verder ook de vorm van een ‘aanbeveling’,
die verplichtend is voor het te bereiken doel, maar waarbij de vrijheid gelaten wordt
omtrent de aan te wenden middelen; eindelijk de vorm van een ‘advies’, dat geen
verplichting oplegt, maar alleen een raad is, gegeven door een bevoegd
overheidsorgaan.
Er werd reeds op gewezen, dat de Hoge Autoriteit zekere beslissingen alleen kan
nemen; andere slechts na voorafgaande consultatie van het Raadgevend Comité
en van de Bijzondere Raad van Ministers. Er zal daar verder op ingegaan worden
wanneer over de Raad van Ministers gesproken wordt. Hier zij alleen gewezen op
de zeer genuanceerde betrekkingen tussen Hoge Autoriteit en Raad van Ministers.
Het blijkt echter dat de Hoge Autoriteit zeer ruime bevoegdheden heeft die zij
rechtstreeks uitoefent en die een diepgaande tussenkomst in het economische leven
van de staten-leden betekent. Deze gaan van het maken van studiën over de markten
en de prijzen, het inwinnen van inlichtingen over de arbeidsvoorwaarden, het vestigen
van heffingen op de produktie van kolen en staal, het openen van leningen, het
aanmoedigen van het economisch en technisch onderwijs, tot het vergemakkelijken
en financieren van de wederaanpassing en de reïnstallatie van beschikbaar gekomen
arbeidskrachten, het vestigen van produktiekwota's in perioden van crisis, het
vestigen van minima of maxima prijzen, het bepalen van oneerlijke
concurrentiepraktijken of discriminerende praktijken, het verbieden van afspraken
en concentraties, enz.
De schikkingen die de Hoge Autoriteit treft in toepassing van de economische
wetgeving, die de grondslag van het Verdrag is, hebben een reglementair karakter.
Ze kunnen zonder twijfel als ‘supranationaal’ bestempeld worden. Het feit dat de
Hoge Autoriteit voorafgaande raadplegingen moet houden doet daar niets van af.
Van de Hoge Autoriteit hangt het Raadgevend Comité af. Het is samengesteld
uit 51 leden en telt een gelijk aantal vertegenwoordigers van de producenten, de
werknemers, de verbruikers en de handelaren. De Hoge Autoriteit raadpleegt het
Comité ‘in alle gevallen door het Verdrag voorgeschreven’. Alhoewel het Comité
geen beslissingen ne-

Streven. Jaargang 10

134
men kan, is zijn invloed op de actie van de Hoge Autoriteit groot. Men heeft in dit
Comité een soort Economische en Sociale Raad van de Gemeenschap willen zien.
Hoe het ook zij, het feit dat de voornaamste geïnteresseerden zo nauw bij de werking
van de Gemeenschap betrokken werden, heeft veel bijgedragen tot haar succes.
Voorts wordt aan de geïnteresseerden zelf door de Gemeenschap gelegenheid
gegeven tot contacten en besprekingen met collega's uit andere landen, die zij tot
dan toe misten.
De Gemeenschappelijke Vergadering is door haar uitgesproken politiek karakter,
haar samenstelling, haar controle-bevoegdheid en door de mogelijkheid die zij heeft
een motie van afkeuring betreffende het algemeen jaarverslag van de Hoge Autoriteit
aan te nemen, een zeer belangrijke instelling. Zij kan echter niet beschouwd worden
als een federaal parlement.
Ze is samengesteld uit 78 ‘vertegenwoordigers van de volkeren van de Staten
die in de Gemeenschap zijn verenigd’ (art. 20). In feite is het een vertegenwoordiging
van de tweede graad, aangezien de leden aangewezen worden door hun eigen
parlementen - Duitsland, Frankrijk en Italië hebben ieder 18 leden. België en
Nederland ieder 10 en Luxemburg 4. Zij zijn echter geen woordvoerders van hun
nationaal parlement, maar brengen hun stem uit in volledige onafhankelijkheid.
De Gemeenschappelijke Vergadering heeft geen wetgevende bevoegdheid.
Eigenlijk is hiervoor geen plaats, aangezien het Verdrag zelf de basiswetgeving
bevat. Op deze algemene regel is nochtans een zeer belangrijke uitzondering
gemaakt, nl. is het de Gemeenschappelijke Vergadering toevertrouwd, mits
inachtneming van uitdrukkelijk gestelde vormvoorschriften, na de overgangsperiode
in de beschikkingen van het Verdrag die wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk
blijken, ingevolge onvoorziene moeilijkheden bij zijn toepassing, of ingrijpende
wijzigingen in de economische of technische omstandigheden die rechtstreeks de
gemeenschappelijke markt beïnvloeden (art. 95). Het is de eerste maal dat een
ander lichaam dan de nationale parlementen een internationaal verdrag mag wijzigen.
Deze beschikking, zo belangrijk op het gebied van de beginselen van het
internationaal recht, is een eerste stap in de richting van een supranationale
wetgeving.
De eigenlijke rol van de Gemeenschappelijke Vergadering is toezicht uit te oefenen
op de werking van de Hoge Autoriteit. Dit geschiedt ter gelegenheid van de
bespreking van het ‘Algemeen Verslag’, dat de Hoge Autoriteit ieder jaar aan de
Gemeenschappelijke Vergadering moet voorleggen, samen met de ‘algemene
begroting’ van de vier instellingen, die door een Commissie bestaande uit de
Voorzitters van de
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vier Instellingen vooraf is vastgelegd. Alhoewel het toezicht ‘a posteriori’ geschiedt,
geeft het toch aan de Gemeenschappelijke Vergadering de mogelijkheid om zich
uit te spreken over de administratieve en financiële middelen, die aangewend werden
om de algemene doelstellingen van het Verdrag te verwezenlijken. Het geeft
daarenboven de bevoegdheid om door de motie van afkeuring de Hoge Autoriteit
tot collectief ontslag te verplichten.
Alles wel beschouwd is het Verdrag bijgevolg voorzichtig gebleven in het
toekennen van bevoegdheden aan de Gemeenschappelijke Vergadering. De
parlementaire steun aan de Gemeenschap geeft deze nochtans een bijzonder
dynamisme en verzekert ze van de belangstelling van de publieke opinie. De
Gemeenschappelijke Vergadering werd achtereenvolgens voorgezeten door zeer
eminente personaliteiten: de Ministers P.H. Spaak, A. De Gasperi en G. Pella.
De Bijzondere Raad van Ministers, hierboven reeds genoemd wegens zijn speciale
verhouding tot de Hoge Autoriteit, werd in het Verdrag voorzien ‘met het doel het
beleid van de Hoge Autoriteit en dat van de voor de algemene economische politiek
van hun landen verantwoordelijke regeringen met elkaar te doen harmoniëren’ (art.
26), en is samengesteld uit zes leden, n.l. één lid van de regering van ieder der
deelnemende landen. Het voorzitterschap wordt om de beurt waargenomen door
de vertegenwoordigers der regeringen.
In het oorspronkelijke project van de Franse regering was geen Raad van Ministers
als instelling der Gemeenschap voorzien. Het idee kreeg vorm tijdens de
onderhandelingen. Sommige auteurs hebben beweerd, dat de Raad vooral dient
om de supranationale bevoegdheden en de tussenkomst van de Hoge Autoriteit te
beperken. Anderen evenwel hebben er een middel in gezien om de
gemeenschappelijke markt voor kolen en staal niet artificieel te scheiden van de
andere sectoren van het economische leven. Wanneer men de uitgesproken
bezorgdheid van de Verdragsluitende landen ziet, om door de Gemeenschap de
economische expansie en de ontwikkeling van de tewerkstelling in de hand te
werken, zonder de harmonie met de algemene economie der deelnemende landen
te verbreken en zonder fundamentele duurzame economische moeilijkheden te
veroorzaken (art. 2), dan moet wel aangenomen worden dat aan de Raad een
belangrijke rol is toebedeeld.
De Raad geeft ‘adviezen’, ‘eensluidende adviezen’ of neemt ‘beslissingen’. De
rol van de Raad beperkt zich in het algemeen tot ‘adviezen’ die de vrijheid van
handelen laten aan de Hoge Autoriteit, wanneer het gaat om problemen die op de
verwezenlijking van de
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doelstellingen der Gemeenschap betrekking hebben. De Raad neemt daarentegen
‘beslissingen’ met een meerderheid die meer en meer gekwalificeerd wordt (van
enkele meerderheid tot meerderheid van ⅔ of ⅚) en gaat tot eenparigheid, naarmate
de wisselwerking tussen de sector kolen en staal en de algemene economie van
de landen groter wordt.
Het is niet mogelijk hier de gevallen in het Verdrag beschreven op te sommen.
Ter illustratie van wat voorafgaat kan b.v. worden aangehaald, dat een gewone
meerderheid van de Raad vereist wordt wanneer de Hoge Autoriteit de ontwikkeling
van nieuwe economische activiteiten wil bevorderen met het oog op het plaatsen
van beschikbaar gekomen arbeidskrachten in de sector kolen en staal. Een
meerderheid van ⅔ wordt vereist wanneer de Hoge Autoriteit een niet
terugvorderbare financiële hulp verleent om de verplaatsing van arbeidskrachten
naar nieuwe economische activiteiten te bevorderen, en daarbij wil afwijken van de
regel dat de betrokken regeringen minstens een gelijk bedrag moeten bijdragen.
Eenparigheid is vereist wanneer de Hoge Autoriteit zou wensen financiële
organismen in de Staten op te richten met het doel de verwezenlijking van haar
objecten te bevorderen.
Daarbuiten kan de Raad in gegeven omstandigheden en na eenparige beslissing,
de Hoge Autoriteit verplichten zekere maatregelen te nemen, b.v. wanneer de Raad
oordeelt, dat maxima prijzen of kwota's zouden moeten worden ingesteld, en de
Hoge Autoriteit de nodige actie niet treft.
Eindelijk zijn er gevallen waar de Raad zelf de uiteindelijke beslissing neemt en
bijgevolg handelt in plaats van de Hoge Autoriteit. De Raad oefent dan zelf, als
instelling van de Gemeenschap, de executieve bevoegdheid uit, die normaal aan
de Hoge Autoriteit toekomt. Zo kan b.v. de Raad bij eenparigheid beslissen dat de
deelnemende landen hun douanerechten op kolen en staal tegenover derde landen
binnen bepaalde perken zullen houden.
Uit het voorgaande zijn de ietwat ingewikkelde betrekkingen tussen de Hoge
Autoriteit en de Raad gebleken, maar is ook duidelijk geworden hoezeer deze
instelling nodig was, rekening houdende vooral met het feit, dat de E.G.K.S. een
partiële economische integratie uitmaakt, en als dusdanig - hoe groot haar politieke
betekenis ook moge wezen - zich op het technische plan beweegt. De wisselwerking
tussen de gemeenschappelijke markt en de nationale economieën vereiste een
gepast orgaan voor gemeenschappelijk overleg.
Zelfs in een volwaardig federale staat, als Zwitserland, vindt men een instelling
die zeer op de Raad van Ministers gelijkt en die genoemd
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wordt ‘Conseil des Etats’. Hij is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
regeringen der landen.
De vierde instelling van de Gemeenschap is het Hof van Justitie, dat als doel
heeft ‘de eerbiediging van het recht bij de uitleg en de toepassing van het Verdrag
en deszelfs uitvoeringsvoorschriften’ (art. 31) te verzekeren. Door zijn bevoegdheid,
zijn procedure en zijn samenstelling vertoont het Hof de karakteristieken van de
rechterlijke macht in een federale staat.
Volgens de verschillende bevoegdheden die het Hof zijn toevertrouwd is het een
internationaal en tevens ook een constitutioneel Hof. Het is echter vooral de
administratieve rechtbank van de Gemeenschap die de gerechtelijke controle over
de uitvoerende macht - t.w. de Hoge Autoriteit - uitoefent, alhoewel het ook bevoegd
is de beslissingen van de Raad en de Gemeenschappelijke Vergadering nietig te
verklaren.
Het Hof is samengesteld uit 7 rechters, door de regeringen benoemd voor een
termijn van zes jaar. Als enige voorwaarden worden hun gesteld, dat zij ‘alle
waarborgen van onafhankelijkheid en bekwaamheid zouden bieden’. Het Hof wordt
terzijde gestaan door twee Advocaten-Generaal en één Griffier. De rol van de
Advocaten-Generaal is ‘in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid mondelinge
en met redenen omklede conclusies over te leggen aangaande de zaken die aan
het Hof zijn voorgelegd’.
Het Hof is sinds zijn inwerkingtreding voorgezeten door een befaamd jurist, de
Heer Massimo Pilotti, ere-Voorzitter van het Hof van Cassatie in Italië.
Het Hof spreekt in eerste en laatste instantie werkelijke vonnissen uit, die ten
uitvoer kunnen worden gelegd op het grondgebied der deelnemende staten zonder
dat het ‘exequatur’ vereist is.
Niet alleen de Staten-leden en de Instellingen van de Gemeenschap, maar ook
in een zekere mate, de individuen, de ondernemingen en de verenigingen van
ondernemingen hebben toegang tot het Hof, die dus van dezelfde middelen en
waarborgen genieten als de Staten zelf.
De bevoegdheid en de werkwijze van het Hof zijn in wezen dezelfde als die van
een interne administratieve rechtsmacht. Men vindt er het klassieke onderscheid
tussen de ‘recours en annulation’ en de ‘recours de pleine juridiction’ van het Franse
publieke recht in terug. Het beroep tot nietigverklaring kan ingesteld worden op
grond van een van de vier oorzaken die het ‘excès de pouvoir’ uitmaken, nl. de
onbevoegdheid de schending van wezenlijke vormvoorschriften, de schending van
het Verdrag of van een uitvoeringsregeling en het misbruik van bevoegdheid. Ingeval
van nietigverklaring van een besluit wordt dit voor een
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nieuwe beslissing opnieuw aan de bevoegde instelling onderworpen.
Tussen maart 1953 en september 1956 werden 32 zaken bij het Hof aanhangig
gemaakt door regeringen, door ondernemingen en verenigingen van ondernemingen,
en ook door ambtenaren van de Instellingen. In zijn arresten heeft het Hof blijk
gegeven van de onafhankelijkheid die haar is opgelegd, met beschikkingen van de
Hoge Autoriteit te vernietigen of te bekrachtigen, met het standpunt van de regeringen
bij te treden of te verwerpen.
In de verdere ontwerpen van Europese integratie eveneens aangewezen als de
gerechterlijke instantie, is het Hof van de E.G.K.S. bedoeld te zijn een sleutelstuk
van de Europese organisatie.
Uit het korte en zeer onvolledige overzicht van de werking en de bevoegdheid van
de vier instellingen van de Gemeenschap voelt men duidelijk aan dat de Statenleden
bewust waren enerzijds van de diepgaande wijze waarop zij zich met elkander
verbonden hadden, maar anderzijds ook van het feit dat de gemeenschappelijke
markt van kolen en staal slechts een eerste stap was naar een meer volledige
versmelting van belangen en dat het daarom nodig was alle democratische
waarborgen te geven om de verwezenlijking van het gestelde doel mogelijk te maken,
zonder de welomschreven grenzen door het Verdrag bepaald, te overschrijden.

Verwezenlijkingen.
Wanneer men zich herinnert met welke sombere vooruitzichten vele milieus - zowel
politieke als professionnele - het invoeren van de gemeenschappelijke markt begroet
hebben, en wanneer men tegelijkertijd mag constateren dat zich geen enkele van
de beschreven rampen heeft voorgedaan, dan zou men daaraan reeds het succes
van de E.G.K.S. kunnen meten. Maar in alle opzichten mag daarenboven gezegd
worden dat de Gemeenschap positief de produktie, de intensificatie van de handel,
de prijsstabiliteit, de harmonisatie van de lonen en de sociale verhoudingen in de
hand gewerkt heeft.
De algemene conjunctuur kan niet alleen de gunstige ontwikkeling van de kolenen staalmarkt verklaren. Deze onderging ook de invloed van structurele wijzigingen.
De index van het handelsverkeer tussen de zes E.G.K.S.-landen voor kolen- en
staalprodukten (ijzererts en schroot inbegrepen) is tussen 1952 en 1955 gestegen
van 100 tot 193, terwijl de index voor de andere produkten steeg tot 159. Het vrij
maken van het verkeer, het wegnemen van de belemmeringen en protectiemaat-
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regelen hebben deze intensificatie van de handel ten gevolge gehad.
In 1955 heeft de E.G.K.S. recordcijfers gekend in de produktie van kolen en staal.
In de eerste negen maanden van 1956 steeg de produktie nog met 8,4% vergeleken
met 1955. De produktie van kolen steeg van 1952 tot 1955 met 3,1%, die van ijzererts
met 16,5% en die van staal met 26,1%. Dit resultaat werd bereikt door een grotere
tewerkstelling (van 1,4 miljoen tot 1,6 miljoen arbeidskrachten), en door een
rationalisatie van de produktie.
Wij beleven thans een periode van hoogconjunctuur. In vergelijkbare periodes
(1927-29, 1935-37) kende men in de landen van de Gemeenschap een veel sterkere
uitbreiding van de produktie dan van de afzet. In de gemeenschappelijke markt
heeft zich tussen de jaren 1953 en 1955 de handel driemaal sneller uitgebreid dan
de produktie. Dit is ongetwijfeld een element dat een duurzame economische
expansie laat voorzien.
Niettegenstaande de hoogconjunctuur is de ontwikkeling van de prijzen in de
gemeenschappelijke markt zeer gematigd geweest. Ze zijn aldus een factor van
evenwicht in de ontwikkeling van de conjunctuur geweest. Het afschaffen van
dubbele prijzen in het handelsverkeer tussen de zes landen heeft tot gevolg, dat
het prijsniveau van de produkten, die van het Verdrag afhangen (kolen, ijzererts,
schroot en staalprodukten), thans lager ligt dan dat van alle andere grondstoffen,
afgewerkte of half-afgewerkte produkten en voedingsmiddelen.
Dit zijn enkele feiten die na vier jaar werking van de E.G.K.S. in cijfers kunnen
worden omgezet. Vele andere ontwikkelingen kunnen dit na een zo korte periode
nog niet. Maar de ontwikkeling van de investeringen in de kolen- en staalindustrie
b.v. wijst erop, dat de industriëlen vertrouwen hebben in de gemeenschappelijke
markt, die hun ruimere afzetgebieden verzekert en die hun bijgevolg toelaat het
produktie-apparaat te moderniseren en aan te passen aan grotere
afzetmogelijkheden met 50%, in de steenkolenindustrie met 15%; in bepaalde
sectoren of in bepaalde landen bereikte dit percentage 200. Dergelijke ontwikkeling
van het produktie-apparaat zou zich zeker niet voorgedaan hebben wanneer aan
ieder land de mogelijkheid van protectiemaatregelen en belemmeringen van het
handelsverkeer bij de minste wijziging in de conjunctuur zou zijn overgelaten. De
verbintenis die de regeringen aangegaan hebben voor een lange periode en de
daaruit voortvloeiende onmogelijkheid achteruit te gaan op de weg van de integratie,
heeft de uitbreiding van de produktiviteit in de hand gewerkt. In een vrije markt
worden de zakenlieden zich ervan bewust dat zij zich moeten instellen op vrije
mededinging. De eerste ervaring daarbij opgedaan moet een cumulatief effect
hebben. In een technisch geöri-
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ënteerde economie is het de zekere weg die leidt naar een hogere levensstandaard.
Economische integratie in een bepaalde sector, moet onvermijdelijk een weerslag
hebben op andere sectoren. De verkeerssector die voor 25% produkten van de
Gemeenschap vervoert, was onmiddellijk bij de verwezenlijking van de
gemeenschappelijke markt betrokken. Deze heeft geleid tot regelmatige en intense
onderhandelingen tussen de Ministers van Verkeerswezen en dientengevolge tot
het afschaffen van discriminatieve tarieven, het invoeren van directe internationale
spoorwegtarieven, het harmoniseren van de prijzen en de vervoersvoorwaarden
per spoor, het regelen van de vervoervoorwaarden langs de weg en het water.
Integratie van de produkten die ⅓ van de handel tussen de zes landen opslorpen,
stelt onvermijdelijk ook die van de gemeenschappelijke markt voor van alle produkten
die in deze handel tussenkomen. Euratom en algehele gemeenschappelijke markt
zijn het voorwerp van de verdere onderhandelingen die thans te Brussel plaats
hebben met het oog op het opstellen van nieuwe verdragen.
Het is een logische ontwikkeling. De voortdurende contacten tussen de regeringen
en de belanghebbenden, de ‘goodwill’ die in al hun onderhandelingen voorligt,
hebben ze dichter bij elkaar gebracht en hebben bewezen dat voor alle problemen
uiteindelijk een duurzame oplossing voorhanden ligt, ook al moet men de weg tot
de eenheid vergemakkelijken door tijdelijke overgangsmaatregelen, die een
aanpassing van de economieën mogelijk maken.
Economische integratie, doordat zij harmonisatie van de produktievoorwaarden,
uitbreiding van de produktie, van de werkgelegenheid en van de levensstandaard
beoogt; doordat zij de mensen bijeenbrengt in een belangengemeenschap, leidt
ook tot harmonisatie van de sociale voorwaarden. Het E.G.K.S.-Verdrag heeft de
bevoegdheden van de Hoge Autoriteit op het sociale plan beperkt tot ‘het bevorderen
van de verbetering van het levenspeil en van de arbeidsvoorwaarden der
werknemers, zodat een geleidelijke egalisatie daarvan mogelijk wordt’. Het geeft
haar geen directe actie op de lonen, de sociale zekerheid en de werkvoorwaarden.
Nochtans heeft de gemeenschappelijke markt als gevolg gehad, dat de lonen in
deze industrieën zich gunstiger ontwikkeld hebben dan in de andere sinds 1952,
en dat de afstand tussen de hoogste en de laagste lonen in de
gemeenschapsindustrieën kleiner is geworden. Tot harmonisatie van de sociale
voorwaarden heeft de actie en de financiële steun van de Hoge Autoriteit en de
Raad van Ministers, met het oog op het vergemakkelijken van de vrije circulatie van
de arbeiders, de beroepsvorming, de arbeidshygiëne en -geneeskunde, het
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bouwen van arbeiderswoningen (15.000 woningen zijn in aanbouw), de tewerkstelling
en wederaanpassing, veel bijgedragen. Als tastbaar bewijs van de nieuwe solidariteit,
die tussen de zes landen is ontstaan, kan men niet nalaten te onderlijnen hoezeer
de ramp van Marcinelle de gehele Gemeenschap heeft getroffen, maar hoezeer
ook, rond de Hoge Autoriteit dit aanleiding heeft gegeven tot een nieuwe en zeer
diepgaande actie van de zes regeringen om de veiligheid in de mijnen in al haar
aspecten opnieuw te bestuderen, met het oog op collectieve maatregelen op zeer
korte termijn.
Tenslotte is het de waardigheid van de mens die het doel is van de morele,
politieke en economische betrachtingen van de Volkeren. De reeds geciteerde Scelle
bevestigde dat ‘de federatie als oorsprong heeft de nauwe banden tussen
gemeenschappen die een gelijke graad van ontwikkeling bereikt hebben, die gelijke
politieke en economische toestanden kennen, die een zelfde gevaar vrezen, die
bewust zijn van de noodzakelijke wederzijdse steun’.
De ontwikkeling van de produktiemiddelen en van het verkeer maken de Europese
integratie noodwendig. Wil Europa overleven en verder de levensstandaard van zijn
bevolking ontwikkelen, dan moet het zich verenigen.
Dit ‘sociale feit’ ligt aan de basis van de E.G.K.S. Deze is echter slechts een eerste
verwezenlijking, een eerste stap in de richting van de noodzakelijke wederzijdse
steun’.

Streven. Jaargang 10

142

Letterkundige kroniek
Bertolt Brecht en het toneel
Jan Ros S.J.
1)

DINSDAG 14 augustus is laat in de avond Bertolt Eugen Friedrich Brecht te Berlijn
op 58-jarige leeftijd overleden. Deze Duitse dichter, toneelschrijver, regisseur en
theoreticus over toneel en toneelspeelkunst heeft geweldige bewondering gevonden
en grote afkeer gewekt. Van anarchistisch vitalist in zijn eerste stukken ontwikkelde
hij zich tot een uitgesproken aanhanger en propagandist van het historisch en
dialectisch materialisme. Zeker is Brecht geen man voor hen die Kafka of Rilke
bewonderen en het existentialisme beschouwt hij als een reactionaire filosofie.
In dienst van zijn marxistische levens- en wereldbeschouwing staat ook het toneel.
Zijn opvattingen daarover maakt hij afhankelijk van zijn politieke en maatschappelijke
theorieën, al behoeven zij dit niet te zijn. Hiermee is Brecht niet de eerste die van
het toneel andere dingen eist dan waartoe het bestemd is en er meer van vraagt
dan het geven kan, wat logisch en theoretisch de ondergang van het toneel moet
betekenen. Dit toneel vernietigt zichzelf en in zoverre kan men Brecht een tragische
figuur noemen.
Toneel is voor hem een van de machtigste middelen om de wereld in
maatschappelijk opzicht te helpen veranderen. Door het toneel strijdt hij voor een
toekomst, waarin toneel overbodig of zelfs onmogelijk zal zijn. Doel van zijn stukken
is de wereld zo te veranderen, dat alle maatschappelijke conflicten zijn uitgesloten
en tevens leert hij, dat alleen deze conflicten stof voor het drama leveren. Naar
aanleiding van zijn Der gute Mensch von Sezuan en Der kaukasische Kreidekreis
heeft hij dan ook zich gehaast te verklaren, dat zulke toestanden in het China en
de Kaukasus van nu niet meer voorkomen, want daar regeren immers communisten.
Hoogstens zijn zij dus nog geschikt voor export naar het Westen totdat ook daar de
heilstaat zal zijn gevestigd. En waarom bekering gaan preken waar geen bekering
meer nodig is?
Natuurlijk staat soms aan de marxist Bert Brecht de kunstenaar Bert Brecht aardig
in de weg. Juist omdat hij een dichter is gelukt het hem niet altijd zijn werk onder
het juk van het marxistische dogma te laten doorgaan. Hij kan de poëzie niet tegen
houden en zijn op een bepaald patroon geborduurde figuur wordt plotseling een
mens. Want misschien tegen zijn wil heeft hij nu eenmaal gevoel voor het tragische
element in het menselijk bestaan met zijn strijd tussen

1)

Vele stukken van Brecht zijn afzonderlijk uitgegeven of opgenomen in Erste Stücke, 2 dl.;
Stücke für das Theater am Schiffbauerdamm, 2 dl.; Gesammelte Werke I vv., London 1938
vv.; ook in de reeks Versuche, waarin ook aantekeningen bij de stukken en theorie worden
gevonden, zoals ook in Theaterarbeit 1952. Verdere literatuur: E. Schumacher, Die dramatische
Versuche Bertolt Brechts 1918-1933; G. Serreau, Bertolt Brecht: Dramaturge; R. Wintzer,
Bertolt Brecht (Poètes d'aujourd'hui 43); E. Bentley, The Playwright as Thinker blz. 249-272;
In Search of Theater blz. 135-151 en 366-372; J. Gassner, The Theatre in our Times blz.
82-96; Brecht-nummer van Sinn und Form 1949; Théâtre populaire no. 11; World Theatre
Vol. IV 1.
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goed en kwaad. Vandaar dat de communistische wereld een zeker gevoel van
wantrouwen tegenover Brecht niet kan afleggen en zijn stukken in het Westen
waarschijnlijk dikwijls een geheel andere werking zullen hebben dan de schrijver
heeft bedoeld.
Brecht wil wat hij noemt episch toneel, een ‘epische Dramatik, materialistisch
eingestellt’. Dit toneel stelt hij tegenover het tot dusver bekende dramatische, dat
hij Aristotelisch noemt.
Met Aristoteles is Brecht het eens, dat op het toneel het verhaal het voornaamste
is, maar niet met het doel waarvoor dit moet worden gespeeld. Zeker mag het geen
uitgangspunt zijn voor allerlei uitstapjes in de psychologie of ergens anders in, maar
als het verhaal is verteld, is alles gebeurd. De toneelspeler heeft dan ook geen
andere taak dan dit verhaal, deze reeks van gebeurtenissen, te vertellen en voor
alles moet men verhinderen, dat hij zich gaat veranderen in de figuur, die hij voorstelt.
Met Duitse ‘Gründlichkeit’ en soms onduidelijkheid heeft Brecht in 1930 in zijn
Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (Versuche 4-7) een
schema gegeven van twintig punten, die even zovele tegenoverstellingen of
tenminste accentverschuivingen aangeven tussen de dramatische en epische vorm
2)
van het toneel. Voor de muziek geeft hij daarnaast nog een lijst met vijf punten .
2)

Dramatische Form des Theaters:
handelnd
verwickelt den Zuschauer in eine Bühnenaktion
verbraucht seine Aktivität
ermöglicht ihm Gefühle
Erlebnis
der Zuschauer wird in etwas hineinversetzt
Suggestion
die Empfindungen werden konserviert
der Zuschauer steht mittendrin
miterlebt
der Mensch als bekannt verausgesetzt
der unveränderliche Mensch
Spannung auf den Ausgang
eine Szene für die andere
Wachstum
Geschehen linear
evolutionäre Zwangsläufigkeit
der Mensch als Fixum
das Denken bestimmt das Sein
Gefühl

Dramatische Oper:
Die Musik serviert
Musik den Text steigernd
Musik den Text behauptend
Musik illustrierend
Musik die psychische Situation malend
Epische form des Theaters:
erzählend
macht den Zuschauer zum Betrachter,
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Van Horatius' ‘delectare et docere’ komt voor Brecht alleen het tweede in

aber
weckt seine Aktivität
erzwingt von ihm Entscheidungen
Weltbild
er wird gegenübergesetzt
Argument
bis zur Erkenntnis getrieben
der Zuschauer steht gegenüber
mitstudiert
der Mensch ist Gegenstand der Untersuchung
der unveränderliche und veränderliche
Mensch
Spannung auf den Gang
jede Szene für sich
Montage
in Kurven
Sprünge
der Mensch als Prozess
das gesellschafliche Sein bestimmt das
Denken
Ratio

Episch Oper:
Die Musik vermittelt
den Text auslegend
den Text voraussetzend
Stellung nehmend
das Verhalten gebend.
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aanmerking. Toneel is alles eerder dan een ‘Abendunterhaltung’; het ‘kulinarische’
karakter ervan moet verdwijnen. Elk idee van ontspanning of genoegen wordt
verworpen en daarmee het kind met het badwater weggegooid. Als genotmiddel,
illusie en roes schrompelt het de functie in van het verstand en dit alles is typisch
‘bourgeois’. Toneel moet paedagogisch en didactisch zijn en de schouwburgen
behoren te staan naast de scholen en publiciteitsorganen.
Door zijn opvattingen zo overdreven en toegespitst voor te stellen, maakte de
schrijver kritiek erop niet al te moeilijk. Later is hij dan ook tenminste schijnbaar
gematigder. In zijn Das kleine Organon für das Theater van 1948 wordt zelfs de
ontspanning vooropgezet en toegestaan ‘das Moralische vergnüglich und zwar den
Sinnen vergnüglich darzustellen’. Dit wordt mogelijk doordat het genot kan liggen
in het leren en het leren genoegen geeft.
Aanvankelijk had Brecht als de aandacht afleidend alle aanvoelen, inleven,
suggestie en illusie verbannen. Het Marxisme is immers wetenschappelijk en, zoals
Lenin zegt, in plaats van de spontaneiteit is het bewustzijn getreden. Later leert hij,
dat een stuk het publiek moet beinvloeden en dit brengt noodzakelijk
gevoelswerkingen mee. Maar deze moeten worden beheerst en gecontroleerd en
men moet er kritisch tegenover staan. Met een positieve held, b.v. Katrin van Mutter
Courage in de trommelscène mag men meevoelen. Maar Brecht's echte ‘Lehrstücke’
zijn door een volslagen ontbreken van concrete mensen mislukt.
Het episch theater met zijn ‘open’ stukken moet door artistieke middelen zijn doel
bereiken. De belangrijkste plaats daaronder neemt in wat Brecht ‘Verfremdung’
noemt, waarin men volgens hem niet ver genoeg gaan kan. Ook hier is zijn
uitgangspunt zijn levensbeschouwing. Het is niet gemakkelijk in de gedachtengang
van het dialectisch materialisme te komen, waarvan de dramaturg in Brecht nogal
eens het slachtoffer wordt, maar het is nodig om hem te begrijpen en ook om zijn
werk te beoordelen. Een drama kan immers eerder dan kunst een uiting zijn van
een bepaalde cultuurzin en dan daarom belangrijk.
‘Verfremdung’ dient in de eerste plaats om ons bekende dingen met nieuwe ogen
te doen zien. Het gewone zien wij niet meer en aanvaarden het daarom als normaal.
De kapitalistische maatschappij heeft ons geleerd veel als vanzelfsprekend en dus
onveranderbaar aan te nemen. De wereld wordt echter door mensen gemaakt en
is dus wel te veranderen. In de natuurwetenschappen achten wij dit zeer natuurlijk,
op ander gebied moeten ons echter de ogen geopend worden en moeten wij leren
zien hoe b.v. in de maatschappij vele slechte dingen gebeuren met goede
bedoelingen of goede dingen slechte gevolgen hebben.
Episch toneel is kunstmatig bij definitie. Het gaat hier niet om de illusie van het
leven of de realiteit, deze illusie moet juist worden verstoord. Daarom moet het
publiek als het ware op een afstand worden gehouden, zodat het objectief en kritisch
kan toezien en tot een oordeel en vonnis kan komen. Korte scènes van verschillende
en uiteenlopende soort volgen elkaar op in deze horizontale dramaturgie en soms
wordt simultaan gespeeld. Pantomime en dans, projecties en opschriften of zelfs
film (waarvoor Brecht een grote bewondering koestert) en vooral muziek en songs
zorgen voor afwisseling. Deze muziek moet niet dienend zijn, de liederen niet uit
de handeling voortkomen of daardoor worden gevraagd, maar als commentaar
dienen. Ook op andere wijzen wenden zich de spelers soms tot het publiek of
spreken vanuit de zaal. Een voordoek kan ontbreken, decorwisselingen dus zichtbaar
plaats hebben. Dit decor moet niet realistisch zijn, maar slechts aanduiden. Spanning
of een crisis moeten worden ver-

Streven. Jaargang 10

145
meden, want zij leiden de aandacht af. De dialoog is abrupt, karakters mogen niet
te symbolisch worden maar ook niet te individueel. Daarom dragen zij soms maskers.
Psychologie is onbelangrijk en overbodig. De personen zijn immers altijd alleen van
belang als vertegenwoordigers van een maatschappelijke klasse, dan zijn zij een
van ons en zijn wij voor of tegen hen. Dan alleen ook zijn zij altijd actief zelfs al
handelen zij niet. Historisch worden zij dan levend. De anderen blijven dood ook al
zouden zich hun lotgevallen herhaaldelijk in de werkelijkheid hebben afgespeeld.
Wij voelen hoogstens medelijden met hen, maar als met vreemden. Zulke individuen
geven alleen maar aanleiding tot sentimentaliteit.
Het is duidelijk dat Brecht bij dit alles de positieve betekenis van de emotie en
het gevoel onderschat. Hij vergeet dat de kunstenaar op zinnelijke wijze zijn
abstracties van de werkelijkheid moet voorstellen. In zijn theorie is het individu alleen
belangrijk als een som van sociale relaties zodat wij hier niet door de bomen het
bos, maar door het bos de bomen niet meer zien. Consequent zou misschien de
slechtste voorstelling de beste zijn, want de verveling zou uitstekend de
‘Verfremdung’ kunnen bevorderen.
Natuurlijk is ook bij Brecht de natuur soms sterker dan de leer. Veel van zijn werk
is inderdaad naar mijn oordeel vervelend, maar er komen ook karakters in voor die
individuen zijn in de gewone traditionele zin van het woord, zoals wij die ook vinden
in de ‘bourgeois’-litteratuur, en het zijn de beste. Wat ook zijn bedoelingen mogen
geweest zijn, als kunstenaar is Brecht daar niet aan ontkomen.
Aan het bereiken van de ‘Verfremdungseffekte’ moeten uit de aard van de zaak
vooral de toneelspelers meewerken. In zijn beschouwingen over de toneelspeelkunst
staat Brecht tegenover die van Stanislavski. Deze laatste zijn van grote invloed op
heel het westerse toneel geweest en worden in de Sovjetunie als de bijbel van het
toneelspel beschouwd. Volgens Stanislavski is de toneelspeler een ander, leeft hij
niet zijn eigen leven maar dat van zijn rol, uiterlijk en innerlijk, met de nadruk op het
laatste. Hij stelt de toneelspeler voor de moeilijke opgave de emoties volop te voelen,
maar deze toch te controleren.
Geheel anders Brecht, die nog in 1954 zijn theorieën hierover heeft uiteengezet.
Als voorafgaande voorwaarden, behalve dat hij zijn spelers graag zo lenig heeft als
dansers en met de stem van volleerde zangers, wijst hij er nogmaals op, dat men
niet moet proberen sfeer te scheppen door decor, ritme, spanning of temperament.
Het publiek moet niet de indruk krijgen dat het iets natuurlijks en spontaans ziet.
Wat het te zien krijgt, is immers gerepeteerd en ingestudeerd. Het wordt alleen maar
gespeeld. Hij vraagt veel en scherp wit licht, desnoods ook in de zaal. De lichtbronnen
moet men niet onzichtbaar willen neerzetten of ophangen. ‘Dat doet men toch bij
een bokswedstrijd ook niet’, zegt Brecht, die in zijn vergelijking niet altijd erg gelukkig
kan worden genoemd. Een schijnbare ‘vierde muur’ moet worden vermeden en
daarop mag de toneelspeler op het publiek spelen en daarmee direct contact hebben.
Hij moet niet wegmoffelen dat hij een voorstelling geeft en doet alsof hij een ander
is. Hij wil niet laten geloven dat hij die ander is en dus zelf vergeten zou willen
worden.
Een speler moet zich niet inleven of invoelen in de figuur die hij voorstelt en dit
het publiek ook niet suggereren of willen bewerken, dat dit meeleeft en zich ook in
een figuur gaat invoelen. ‘Alcohol kan dit veel beter bewerken dan
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de grootste toneelspeelkunst’ en ‘voelen en medelijden hebben kan iedere gek ook’.
Geen impulsief maar kritisch spel wordt gevraagd. De speler moet met verwondering
en tegenspraak tegenover zijn rol staan, zijn moeilijkheden tegen de rol onthouden
en deze en zijn verwondering in zijn spel uitdrukken. Altijd moet hij zich bewust
blijven van wat hij doet en ook dat hij niet iets anders doet (Nicht-Sondern-houding).
Hij is niet Lear, Harpagon of Schweik, hij speelt ze. Hij moet ook niet proberen zich
te verbeelden of anderen te laten geloven, dat hij in deze figuren veranderd is. Hij
spreekt hun woorden zo goed hij kan, geeft hun gedrag zo goed als zijn
mensenkennis hem dit mogelijk maakt, meer niet.
Hij moet doen wat men hem in de lessen van de toneelschool probeert af te leren
en wat men daar noemt ‘doden van de persoonlijkheid’, namelijk citeren en copiëren.
Hij moet alle nuances hierin aanbrengen die worden geëist, maar nooit mag hij de
indruk wekken dat hij in zijn spreken of handelen improviseert. Gerust mag hij laten
uitkomen dat hij over bepaalde dingen anders denkt en voelt dan de figuur die hij
voorstelt. Hij moet dus laten merken dat hij zijn opvatting geeft van wat er gebeurt
en richt daarbij als het ware voortdurend de vraag tot de toeschouwers: Doe ik het
zo niet goed? Zoals een acrobaat zijn training niet verbergt kan ook de toneelspeler
de indruk maken dat hij heeft bestudeerd wat hij zegt en doet en dat hij door het
overwinnen van veel moeilijkheden tot een schoon resultaat is gekomen.
Hulpmiddelen om deze wijze van spelen te leren, zijn: de rol in de derde persoon
zetten of in het verleden (hij kent immers heel het stuk, weet hoe het afloopt, welk
antwoord hij op zijn vragen krijgt), bij de repetities ook hardop de toneelaanwijzingen
zeggen en commentaar op wat hij moet zeggen in zijn rol. Aldus ‘vervreemdt’ hij de
tekst en blijft op een afstand van het stuk.
Door dit alles moet hij ook de toeschouwers er toe brengen zelf een opvatting te
krijgen over het stuk, de personen die worden voorgesteld en de handeling die
plaats heeft te bekritiseren. Deze kritiek moet maatschappelijk zijn en het spel een
dialoog met het publiek over sociale toestanden. De toeschouwers moeten deze
verwerpen of aanvaarden, dat hangt van de stand af waartoe zij behoren en de
toneelspeler voelt dan ook dat hij vrienden en vijanden heeft onder zijn publiek. Dit
geldt ook voor stukken uit het verleden, want altijd liggen maatschappelijke
toestanden aan de gebeurtenissen ten grondslag. De voornaamste taak van de
toneelspeler is dit naar voren te brengen.
Als wij uit dit alles afleiden dat toneel toneel moet blijven, wat bij Brecht zelf niet
altijd het geval is, en vooral spel spel, dat ‘net echt’ inderdaad ‘volkomen mis’ is,
heeft Brecht zeker enige dingen naar voren gebracht, die wel eens gezegd mochten
worden. Stanislavski is op de eerste plaats acteur, Brecht auteur. Jean-Louis Barault
kan zich zowel met de ‘amour chaud’ van de eerste als met de ‘pudeur froide’ van
de tweede verenigen. Michael Redgrave geeft toe, dat hij niet overal begrijpt wat
Brecht bedoelt, dat hij ongetwijfeld heel ware dingen zegt maar daarnaast
opmerkingen maakt die men kinderachtig zou kunnen noemen als er ooit een kind
kon bestaan dat ze zou kunnen maken.
Zijn theorieën over kunst en dramaturgie heeft Brecht toegepast in zijn eigen werken
en in de opvoeringen die onder zijn leiding hebben plaats gehad. In zijn werkzaam
en bewogen leven heeft hij voortdurend gezocht en onvermoeid geexperimenteerd.
Als dichter kan hij soms overtuigen door een rijke fantasie en
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persoonlijke kunst, ook door cynische ironie, maar de propagandist staat al te dikwijls
klaar om zijn werk te bederven. Begonnen met fel politieke stukken, voerden de
omstandigheden hem tot anti-Nazi- en anti-oorlog-werk, terwijl zijn laatste stukken
meer algemeen de mens brengen als een mengeling van veel kwaad en veel goed.
Zijn eerste toneelstuk schreef Brecht in 1922. Naar de Phenicische god waarin
het vroege Christendom de verpersoonlijking zag van alle kwaad, noemde hij het
Baal. Het is een dramatische biografie in 21 scènes en zonder eigenlijke handeling.
Als model had gediend een man die de schrijver zelf had gekend en hij volgt het
schema van Der Einsame, Ein Menschenuntergang, waarin Hanns Johst het leven
van de dichter Christian Grabbe had gedramatiseerd. Baal is een asociaal wezen
en misdadiger, die zich als egoistisch genieter uitleeft met vrouwen, drinken, dichten
en vagebonderen. Vertegenwoordigers van het kapitalisme treden wel in het stuk
op, maar als tegenspelers kan men ze niet beschouwen. Het mechanisch
materialisme als levensbeschouwing in de zin van b.v. Büchner en Moleschott leidt
hier tot volslagen anarchie en nihilisme. De opvoering in 1923 te Leipzig veroorzaakte
een schandaal.
De Kleist-prijs won Brecht eveneens in 1922, in welk jaar het stuk ook gespeeld
werd, met Trommeln in der Nacht. Hierin wordt een bekend thema verwerkt. Andreas
Kragler, een soldaat uit de eerste wereldoorlog, wordt als vermist opgegeven. Als
hij onverwacht naar huis terugkeert, vindt hij zijn verloofde terug als de bruid van
een arbeider, die van de oorlog heeft geprofiteerd. In Berlijn is de Spartacus-opstand
uitgebroken. Dit feit gebruikt Brecht om het persoonlijke geval in een
maatschappelijke situatie te plaatsen. In plaats van de barricaden op te gaan, wil
Kragler naar huis. Hij verkiest zijn verloofde boven de revolutie en pleegt daardoor
verraad. Hij weet en bekent waar hij staan moet om geen ‘Schwein’ te zijn, maar
stelt zijn persoon boven de gemeenschap. Hij is een produkt van het kapitalisme,
dat hem tot onnatuur heeft gemaakt. Het stuk, expressionistisch in vorm, is zwak
gebouwd en staat vol overdrijvingen. De taal is echter helder en de liedjes zijn
eenvoudig.
Van 1922 dateert ook Im Dickicht der Städte, dat volgens het woord vooraf de
‘unerklärliche’ strijd schildert tussen twee mannen en de ondergang van een familie
in de wereldstad Chicago. De elf scènes zijn verward en het stuk wemelt van
grofheden. Het is afstotelijk door de verhouding tussen Shlink en Garga, die erin
wordt getekend. Men heeft erin de schildering willen zien van de eenzaamheid van
de mens tengevolge van het kapitalisme, maar de schrijver zelf heeft later verklaard
dat het werk een vergissing is geweest. Hij had de strijd om de strijd willen
behandelen, zonder echter in te zien, dat dit onmogelijk is omdat de enige werkelijke
strijd de klassenstrijd is.
Samen met Lion Feuchtwanger schreef Brecht in 1923 Leben Eduards des
Zweiten, waarin naar Marlowe de strijd van deze Engelse koning met de adel verteld
wordt omwille van zijn gunsteling Gaveston en na diens vermoording de
wraakplannen van Eduard en het verloop daarvan. Naar aanleiding van dit bewerken
van een oude stof tot een nieuw stuk schreef Feuchtwanger eens: ‘und was dem
toten Dichter missglückt ist, das schieben sie mir zu, und was mir geglückt ist, dem
toten Dichter’. In dit stuk, waarin zijn aandacht vooral op de vorm is gericht, doet
Brecht als schrijver en regisseur wellicht zijn eerste poging tot ‘Verfremdung’.
Na een paar één-acters uit de tijd dat in Duitsland ‘de revolutie mislukt was,
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omdat de arbeiders niet mee hadden gedaan’ volgde in 1924-1925 het blijspel Mann
ist Mann, dat in 1926 zijn première beleefde. Het is het eerste epische stuk en wil
leren. Projecties, liederen en commentaren zijn erin opgenomen, terwijl bij de
Berlijnse voorstelling Brecht een spreker uitleg geven liet. Het laatste woord van
het stuk is tot het publiek gericht en luidt ‘Was zu beweisen war’. Wat echter te
bewijzen was is niet erg duidelijk in deze geschiedenis van de arbeider Galy Gay,
die door een reeks merkwaardige gebeurtenissen in Engels Indië tot de soldaat
Jezaiah Jip wordt en daarmee een verdediger van het imperialisme. Door het
katitalistisch systeem is deze goedwillende mens van zijn eigen wezen vervreemd.
Hij is een voorbeeld van de onderdrukten die met de onderdrukkers meedoen en
bewijst dat de ene mens zonder moeite de plaats van een andere kan innemen. De
mens is een stuk koopwaar, door het verkopen van zijn arbeidskracht wordt hij een
zaak en een automaat, zodat hij even gemakkelijk kan worden omgemonteerd als
een auto. Zijn persoonlijkheid kan aldus verdwijnen, ‘weil er nichts zu verlieren hat’.
Wordt dit alles met het stuk bedoeld, dan komt deze bedoeling toch wel zo indirect
aan de dag, dat men haar eerst moet kennen om haar erin te ontdekken. Eerder
en duidelijker schijnt het werk zich te keren tegen het leger en een koloniale oorlog.
In 1938 schreef Brecht dat het een voorbeeld was van vals collectivisme zoals dit
door Hitler werd uitgebuit.
1927-30, de tijd waarin Brecht zijn theorie over episch toneel voor het eerst uitwerkte,
schreef hij ook de tekst voor drie ‘opera's’, waarin echter woord, speelscènes en
muziek meer zijn gescheiden dan gewoonlijk het geval is. De vorm is zeer volks en
‘songs’ nemen de plaats in van aria's.
Happy End, dat in de Amerikaanse onderwereld speelt, waarin het Leger des
Heils optreedt en waarvoor Brecht alleen de liederen schreef, is onbelangrijk en
had weinig succes. Meer opzien verwekte Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny,
een kritiek op het kapitalistisch systeem, waarin alles geoorloofd is voor geld, dat
meer waard is dan eer en deugd, sterker dan recht en moraal. De muziek schreef
Kurt Weill.
Een wereldsucces werd Die Dreigroschenoper, waarvan Brecht het libretto schreef
in 1928 naar het toen juist tweehonderd jaar oude stuk van John Gray The Beggar's
Opera met daaraan toegevoegd liederen naar François Villon, terwijl Kurt Weill de
muziek componeerde. Gray, wiens werk in Londen groot succes had, gaf een
karikaturele schildering van het hof, de adel, de regering en het staatsleven van zijn
tijd. De lotgevallen van de familie Peachum en de hun omgevende boeven,
straatrovers en bedelaars moesten bewijzen, dat arm en rijk, onderwereld en society
allebei eenzelfde soort kliek vormden. In zover Brecht met zijn opwekking om de
armen te helpen optrad als ‘Sozialreformer’ ondervond hij kritiek van volbloed
communisten. In zijn later verschenen Dreigroschenroman zijn Brecht's aanvallen
dan ook veel scherper.
In deze tijd schreef Brecht ook verschillende ‘Lehrstücke’, een soort oratoria en
spreekkoren-toneel, die moeten opvoeden tot en door de kunst, maar waarin de
kunst pedagogie wordt en de stukken zonder enig leven abstract zijn geconstrueerd.
Een radioleerstuk ‘für Knaben und Mädchen’ van 1929 behandelde Der Flug der
Lindberghs, een aanval op de godsdienst in naam van de natuurwetenschappen,
waaruit men leren moest de ‘Disziplinierung, welche die Grundlage der Freiheit ist’.
Hindemith schreef de muziek bij Das Badener
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Lehrstück vom Einverständnis. Dit ‘Einverständnis’ moet gaan tot de bereidheid om
te sterven om aldus onwetendheid en klassenuitbuiting uit te roeien. Daarvoor moet
het individu in de collectiviteit opgaan.
1930 bracht twee schoolopera's. Der Jasager bewerkte Brecht naar een Japanse
No, Taniko geheten. Het Japanse en Chinese toneel trok hem aan, want het is
dikwijls episch en didactisch, brengt symbolen en typen, zodat het onpersoonlijk
blijft en het zich inleven verhindert, het is gestileerd en wordt door muziek begeleid.
Karl Thieme schreef over dit stuk, waarin bewust het offer van het leven gebracht
wordt om anderen te redden, dat ‘in geen eeuwen een christelijke waarheid zo
indrukwekkend was behandeld als door deze atheist’. De Karl-Marx-Schule in
Berlin-Neukölln had dan ook moeilijkheden met het werk en de schrijver veranderde
het slot zo, dat het stuk nu de titel Der Neinsager kon krijgen.
Die Massnahme, een leerstuk uit hetzelfde jaar, waarvan alleen de tekst is
verschenen zoals deze na de proletarische kritiek is omgewerkt, is een vervelend
tractaat over de kunst van de opstand, waarin wordt uiteengezet, welke fouten bij
de propaganda en methoden voor de klassenstrijd moeten worden vermeden en
hoe uit deze fouten te leren is. Vier agitatoren komen uit Moscou naar China om
daar het ABC van het communisme te prediken. Een ‘junger Genosse’ begaat hierbij
fouten en laat zich om zijn ‘verraad’ door de anderen doden. Of dit een
communistisch princiep was, werd naar aanleiding van dit stuk op een bijeenkomst
van de partij gevraagd en men kwam tot de conclusie dat niet de dood maar de
uitsluiting uit de partij de juiste methode was. Want, zo besloot de voorzitter het
debat, ‘voor een kameraad is de dood niet zo tragisch als uit de partij te worden
gestoten’.
Als leerstuk bedoeld is ook Die Mutter, in zoverre bewerkt naar de gelijknamige
roman van Maxim Gorki, dat men de Russische namen en in zeven van de veertien
taferelen ook van de geschiedenis iets terugvindt, die Brecht echter in 1917 laat
eindigen. Het onorganisch geheel, bestaande uit een aantal scènes naar motieven
uit Gorki's roman en daar tussengevoegde liederen, vindt zijn afsluiting in een ‘Lob
der Dialektik’. Uit de revolutie van arbeiders, boeren en intellectuelen tegen het
tsarisme moet het Duitse proletariaat leren hoe de verandering van de wereld te
bewerken. Pelagea Wlassowa krijgt van Brecht lessen in economie en politiek, die
zij ijverig leert, want de dom-goedige en angstige huisvrouw, die aan geen strijd
denkt, verandert in een klasse-bewuste proletarische, die tenslotte de rode vlag
overneemt uit de hand van de gesneuvelde Karpof.
24 oktober 1929 begon in Wallstreet de financiële crisis, die haar terugslag had
op heel de wereld. In die tijd van de grote werkeloosheid bezocht Brecht in Berlijn
herhaaldelijk de instellingen van het Leger des Heils, volgens hem een door het
kapitalisme betaalde religieuze hervormingsbeweging, die godsdienst bracht als
opium dat verdooft en dom houdt, en liefdadigheid als morele degradatie van de
arbeiders. In verband hiermee kwam in 1931-32 het naar ik meen nooit gespeelde
Die heilige Johanna der Schlachthöfe tot stand, dat speelt in Chicago in de
slachthuizen, vleesfabrieken en op de beurs waar Johanna als heilsofficiere en
apostel optreedt.
Het boerenmeisje uit Domremy streed voor het koningschap en het feodalisme
en werd door deze machten opgeofferd. Deze Johanna Dark valt als slachtoffer van
het kapitalisme, waarvoor zij zich in naam van de goede God een
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goedgelovig en enthousiast werktuig had betoond. Op het einde echter komt zij tot
het inzicht dat zij een verkeerde zaak heeft gediend. Stervend wordt haar het spreken
onmogelijk gemaakt door een koor van kapitalisten die in een luide litanie haar heilig
verklaren. Haar laatste nauwelijks meer verstaanbare woorden zijn: ‘Es hilft nur
Gewalt’.
In 1933 verliet Brecht Duitsland waarheen hij eerst na de kapitulatie van zijn
vaderland terugkeerde. Bijna al zijn overige stukken heeft hij gedurende deze
ballingschap geschreven en gedeeltelijk hangt hun onderwerp hiermee en met
andere actuele politieke vraagstukken samen. De karikatuur op de Duitse
rassentheorie, gegeven in Die Spitzköpfe und die Rundköpfe, is zo grof, dat zij
hoogstwaarschijnlijk haar doel voorbijschiet. Voor Brecht's werkmethode is
karakteristiek Furcht und Elend des dritten Reiches. Het bestaat uit acht en twintig
scènes die niet door verhaal of persoon maar alleen door hun onderwerp zijn
verbonden, zodat men wel van éénacters kan spreken. Wij volgen een Duitse tank
op haar weg door Europa van Hitler's eerste overwinningen tot de nederlaag in
Rusland. In Die Gewehre der Frau Carrar wil Senora Carrar haar zoons buiten de
Spaanse burgeroorlog houden, maar in haar idealistisch pacifisme wordt zij zo zeer
ontgoocheld, dat zij zelf naar het front trekt.
Aan een verblijf in Finland is te danken Herr Puntila und sein Knecht naar verhalen
en een ontwerp voor een stuk van Hella Wuolijoki. Onder het mom van een
volksverhaal over een rijke landeigenaar en zijn knecht, die gebruik makend van
de voortdurende dronkenschap van zijn meester diens hart soms zacht weet te
stemmen, lanceert Brecht een aanval op heel de heersende Mannerheim-klasse in
Finland. Het in Amerika geschreven Leben des Galilei Galileo is een zwak stuk. Het
wil bewijzen dat ook temidden van barbaars bijgeloof verstand en vooruitgang niet
te onderdrukken zijn en ondanks alle terreur de waarheid toch de overwinning
behaalt. Als meer werk van Brecht zit het zo vol vragen, dat voor antwoorden geen
plaats meer is. Het is een leerstuk zonder leer behalve voor degenen die ook nu
nog het rationalisme voor een theorie houden die het bedisputeren waard is.
Vooral drie van Brecht's latere werken zijn ook in het Westen meer bekend geworden.
Mutter Courage und ihre Kinder schreef hij in 1938; het beleefde zijn première in
1941 in Zürich. Van onder de oorlog dateert Der gute Mensch von Sezuan. Der
kaukasische Kreidekreis is het enige stuk dat hij na de oorlog nog geschreven heeft.
Alle deze drie stukken kan men meer algemeen menselijk noemen dan veel van
zijn vroeger werk al zou waarschijnlijk de schrijver zelf deze waardering nauwelijks
of niet als een compliment hebben opgevat.
Bron voor het eerste stuk, ‘een kroniek uit de dertigjarige oorlog’, is geweest een
verhaal van de Duitse dichter von Grimmelshausen, die zelf deze oorlog heeft
beleefd en Frau Courasche heeft willen geven als een vrouwelijke pendant van zijn
bekende schepping Simplizissimus. Anna Fierling is marketenster en leeft dus van
de oorlog. Deze kost haar drie kinderen het leven en in lompen gehuld trekt zij met
haar leeggeplunderde wagen alleen verder, maar haar ogen zijn niet geopend. Zij
blijft de domme vrouw die ondanks haar verliezen blijft geloven in de oorlog als een
winstgevend bedrijf en deze daarom boven de vrede prefereert.
Toen de kritiek het stuk bleek op te vatten als een tragedie en Moeder Cou-
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rage als een soort Niobe-figuur, haastte Brecht zich om de tekst zo te veranderen
dat deze misvatting verdwijnen zou. Het was hem erom te doen geweest ‘das rein
merkantile Wesen des Kriegs’ te leren. Dit leren staat ook hier weer zo zeer voorop
dat het toneel verdwijnt en Brecht als vredesapostel nauwelijks een succes kan
worden genoemd. Enkele speelscènes kunnen dit stuk niet redden. Daarvoor mist
het te veel dramatische figuren, situaties, spanning en inhoud.
De laatste twee stukken, die in het Oosten spelen, zou men parabels of
zinnespelen kunnen noemen, een vermenging van melodrama en sprookje. Zeer
zwakke gedeelten staan dan ook naast scènes, die waardigheid hebben en waarvan
de dialoog delicaat, sterk en poetisch is. De propaganda is niet opgelegd al kan
Brecht het ook hier niet laten ons te zeggen waar wij lachen of huilen, ons verzetten
of instemming moeten tonen. Voor uitleg zorgen in het eerste stuk de taferelen
waarin de goden de gebeurtenissen bespreken. In De Krijtkring doen dit een zanger
en koor, die de scènes verbinden en commentaar leveren. Aan de spelers stellen
beide stukken zeer hoge eisen.
In Der gute Mensch von Sezuan komen drie goden naar de aarde om te zien of
er nog goedheid te vinden is. Alleen de Chinese prostituée Shan Te is bereid hun
een nachtverblijf te verschaffen. Zij is de enige goede mens en de goden geven
haar geld om een kleine zaak op te zetten. Spoedig wordt zij omzwermd door armen
zonder scrupules. Een familie van acht personen neemt in haar huisje hun intrek.
Zij heeft geen geld genoeg, wordt bedrogen en kan haar rekeningen niet meer
betalen. De indringers halen haar over een neef Shui Ta te verzinnen, die dan haar
schulden betalen zal.
Maar Shui Ta verschijnt werkelijk tot aller verbazing behalve die van het publiek,
want dit ziet dat hij Shan Te zelf is met een masker op. Hij arrangeert voor haar een
huwelijk met de rijke Shu Fu. Zij ontmoet de jonge vlieger Yang Sun, die geen werk
kan vinden en zich wil ophangen, en wordt op hem verliefd. Ofschoon zij weet dat
het Yang vooral om het geld te doen is, wil zij hem toch trouwen totdat zij ontdekt
dat hij haar beletten wil haar schulden te betalen.
Shan Te is nu zwanger en doet wederom een beroep op Shui Ta, die spoedig
weer verschijnt, ditmaal als een succesvolle kapitalist. Yang Sun treedt bij hem in
dienst met de bedoeling zich op te werken. Hij hoort een vrouw wenen in de kamer
van Shui Ta en is overtuigd dat Shan Te door deze gevangen gehouden wordt. Shui
Ta wordt nu voor de rechtbank gedaagd om zich over het verdwijnen van zijn nicht
te verantwoorden.
De rechters blijken de drie goden te zijn. De beklaagde vraagt om de rechtszaal
te laten ontruimen, neemt haar masker af en bekent alles. De goden zijn niet toornig
maar blij hun enige goede mens te hebben teruggevonden. Hoe zal zij echter verder
moeten leven en wat zal er met haar baby gebeuren? De goden zeggen: wees goed
en alles komt in orde. En de goede vrouw van Sezuan prijzend verdwijnen zij naar
de hemel.
En de les? In een wereld die leeft van egoisme, roof en haat, is het onmogelijk
om goed te zijn. Shan Te, waarin het arme opgejaagde meisje en haar kapitalistische
neef in één ziel wonen, wilde goed zijn, maar telkens wordt zij gedwongen kwaad
te doen. En de goden, domme bureaukraten met oogkleppen op, zeggen, dat de
wereld niet te veranderen is. Zij verdwijnen in de wolken en maken het ‘goede’ tot
een vraagstuk van maatschappelijke mensenorde.
Een zuster van Shan Te, maar nog menselijker, is Grusche uit Der kaukasische
Kreidekreis, waarin Brecht een thema behandeld heeft dat letterlijk zo oud is
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als Salomon. Dit stuk opent met de discussie over het recht op een stuk land tussen
twee groepen Russen, die daarop terugkeren na de Duitse bezetting. Omdat zij
communisten zijn is natuurlijk spoedig alles in der minne geregeld en om de
verzoening te vieren wordt het stuk opgevoerd dat nu gaat volgen en dat tevens het
antwoord bevat op de vraag volgens welk princiep de kwestie is opgelost. Waarmee
Brecht wel het verkeerde paard voor de wagen gespannen heeft.
Bij een opstand is het kind van de gouverneur door zijn moeder, die meer
belangstelling had voor haar juwelen, in de steek gelaten en opgenomen door haar
dienstbode Grusche. Zoals Shan Te wordt ook zij door de noodzaak tot slechte
handelingen gedwongen. Om het kind een goede opvoeding te waarborgen en niet
voor een bastaard te laten doorgaan, huwt zij een boer die op sterven ligt. Deze
blijkt echter plotseling genezen te zijn en als Grusche's verloofde Simon uit de oorlog
terugkeert, vindt hij haar gehuwd en schijnbaar reeds moeder. Zonder af te wachten
vlucht hij in wanhoop. Hiermede eindigt het derde bedrijf.
Het vierde brengt de gelijktijdig verlopende geschiedenis van de merkwaardige
figuur Azdak. De omstandigheden van de burgeroorlog maken deze bijna
Shakespereaanse schurk en clown tot rechter. In deze hoedanigheid velt hij de
meest vreemde vonnissen, maar altijd ten voordele van de armen.
Het laatste bedrijf brengt de twee geschiedenissen samen. Azdak is nog steeds
rechter en ook het geval van Grusche wordt voor hem gebracht. Zij wordt ervan
beschuldigd het kind te hebben gestolen. De rechter laat op de vloer met krijt een
kring tekenen. Wie van de twee vrouwen het kind daaruit kan trekken zal het krijgen.
Twee maal wint de moeder, omdat Grusche bang is door te hard te trekken het kind
pijn te doen. Daarop wijst Azdak haar het kind toe. Na dit Salomonsoordeel spreekt
hij de scheiding uit tussen Grusche en haar man, zodat zij met Simon kan trouwen.
Op dit blijde einde volgt de conclusie, dat ‘da gehören soll, was da ist/ Denen, die
für es gut sind, also/ Die Kinder den Mütterlichen, damit sie gedeihen/ Die Wagen
den guten Fahrern, damit gut gefahren wird/ Und das Tal den Bewässerern, damit
es Frucht bringt’. Een zelfs afgezien van de gelijkstelling van een kind met een auto
en een stuk land, merkwaardig slot voor deze moedertragedie. Maar het slaat op
de commentaren en het onnodige voorspel, dat dan ook bij opvoeringen in
West-Duitsland soms wel is weggelaten.
Of het werk van Bertold Brecht van blijvende waarde zal zijn, lijkt hoogst twijfelachtig.
Als een kunstenaar een boodschap brengt zal deze zo diep en waar moeten zijn
dat zij de tijd overleeft, of de schrijver moet zijn werk zo met echt leven vullen, dat
het de boodschap die het dient, overleven kan. Geen van beide schijnt in dit werk
het geval te zijn.
Politiek is Brecht een communist geweest, maar voor partijcommunist is hij
ongeschikt gebleven. Zijn opvatting van het menselijk leven was
dialectisch-materialistisch, maar daaronder lag een grote waardering voor en een
verlangen naar een meer gezonde en normale houding. Moeilijk heeft hij de
onverbiddelijkheid, geeist van de communistische vechter, kunnen opbrengen. Goed
zijn is onmogelijk, vinden wij herhaaldelijk in zijn stukken, maar ‘schrecklich ist die
Verführung zur Güte’ zegt de zanger in Der kaukasische Kreidekreis. Op vele
plaatsen in zijn werk, en het zijn de slechtste niet, is Brecht voor deze bekoring
bezweken.
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Kunstkroniek
Kleur en Licht in oude glasramen
Drs. H. de Smedt
IN een oude catechismus van het Franse bisdom Tréguier luidt het antwoord op de
vraag ‘Wat moet men doen bij het betreden van een kerk?’ als volgt: ‘Een kruisteken
maken met wijwater, het H. Sacrament aanbidden en dan rondgaan om de glasramen
te bekijken’. Het laatste gedeelte van dit voorschrift klinkt thans wel bevreemdend
en het ware moeilijk om het na te komen. Want in hoeveel van onze kerken zouden
wij meer bewonderen dan gewoon vensterglas, om liefst te zwijgen over de
uitgeteerde namaaksels der 19e eeuw?
Toch is er een tijd geweest waarin de gelovigen vol verrukking en eerbied opzagen
naar de majestatische heiligenfiguren in de diepe romaanse vensters, of naar de
kleurrijke voorstellingen uit Christus' leven in de glazen muren van de gotiek. Wie
niet kon lezen - de overgrote meerderheid - vond in de talrijke taferelen een
uitstekend middel om met zijn ogen de heilsgeschiedenis te volgen en de leer van
de Kerk beter te begrijpen. De glasramen hadden niet alleen decoratieve waarde
die de werkelijke kunstzin van hun schilders openbaarde; zij vormden meteen een
deel van het visueel onderwijs, dat een belangrijke betekenis had voor de
ongeletterde middeleeuwers.
Heden is het grote publiek met de produkten van de oude, evenals van de
hedendaagse glazeniers weinig vertrouwd. Men herinnert zich Chartres, heeft wel
eens gehoord over Rouen of Keulen.... Ter verontschuldiging kan aangevoerd
worden dat van de glasramen, die tussen de 12e en de 16e eeuw ontstonden,
slechts een gering aantal overbleef. De oorlogen, en in onze gewesten niet het minst
de schrikkelijke beeldenstorm der 16e eeuw, zijn daarvoor op de eerste plaats
aansprakelijk. Ook het onverstand van de mensen, die enkel de praktische zijde
van wit vensterglas zagen, heeft dikwijls de harmonieuze stemming van het poëtische
licht doen verdwijnen.
Daarbij komt nog dat over de glazenierskunst en haar ontwikkeling zelden
gesproken wordt; hoe zou ze dan interesse opwekken? Om een beter inzicht te
krijgen en de waarde van oude en moderne produkten te appreciëren, is het nuttig
de historische groei van deze kunstbranche en de principes, die vóór een achttal
eeuwen werden gehuldigd, uit de vergeethoek te halen.
***
Het is natuurlijk niet te achterhalen wie voor het eerst de inval kreeg op enkele
stukken glas een figuur te schilderen en de verschillende onderdelen met loden
bandjes aan elkaar te hechten. Naar alle waarschijnlijkheid is dit tijdens de 11e
eeuw in Duitsland gebeurd.
In die donkere eeuwen, gelijk men ze pleegt te noemen, werd de nieuwe kunst
uitsluitend in de kloostergemeenschappen beoefend, zoals ook met bouwen,
goudsmeden en boekverluchten het geval was. Later ging het ambacht over in de
handen van leken en organiseerden de glasschilders zich in gilden.
In het begin hadden hoofdzakelijk de Benedictijnen zich op de fabricatie
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toegelegd. Eén hunner uit de tweede helft der 12e eeuw - hij droeg de naam
Theophilus - heeft een leerrijk werk nagelaten, waarin hij de techniek der
verschillende kunsten van zijn tijd naar best vermogen beschrijft. Dit Diversarum
Artium Schedula bevat eveneens een uitvoerige uiteenzetting over het
brandschilderen, waarvan jammer genoeg het gedeelte, dat over de kleuren
handelde, verloren is gegaan.
Theophilus nu was zelf geen glazenier en moest dus zijn licht opsteken bij
competente vaklieden. Daar ze echter hun beroepsgeheimen niet wilden prijsgeven
zouden ze, naar het schijnt, opzettelijk sommige inlichtingen vervalst hebben. Zijn
derhalve de voorschriften van de geleerde Benedictijn niet volledig betrouwbaar, zij
verschaffen toch belangrijke aanduidingen én over de stiel én over de kunst.
Daardoor werd de geheimzinnige sfeer, die dit ambacht aanvankelijk omhulde,
opgeklaard, want als we oude verhaaltjes moesten geloven, kwamen er zelfs
toverformules bij te pas.
Gekleurd glas kende men bij het begin der middeleeuwen reeds lang, en wel
sedert de tijd van Egyptenaren en Grieken. Om dit te maken goot men in de vloeibare
bereiding van gewoon helder glas de nodige vervende metaaloxyden. Het kwam er
op aan deze kleurstoffen onder de kokende massa gelijkmatig te verdelen. Met de
primitieve middelen, waarover de vaklui toen beschikten, ging dit zeer moeilijk;
donkere vlekken vormden zich op de plaatsen waar de onvoldoend verspreide
oxyden zich hadden vastgezet. Technisch gezien waren deze produkten dus verre
van volmaakt, doch onder de zonnestralen verhoogt de geleidelijke afwisseling van
lichte en donkere kleur het esthetisch effect.
Het beschilderen van glas is heel wat anders. Het eist niet alleen een zorgzame
voorbereiding maar ook een degelijke onderlegdheid in de stiel.
De glasschilder begon met het tekenen van een ontwerp. Op dit ‘karton’ werkte
hij de hele voorstelling uit in al haar bestanddelen en kleuren. De hoofdlijnen daarvan
trok hij, in uitvoeringsgrootte, met een loden stift op een bord, dat met een niet te
dunne laag krijtpap was bestreken. In dit tracé werden de voornaamste kleuren met
een conventionele letter aangeduid.
Op dit nieuwe schema legde de kunstenaar, volgens de vereisten van het werk,
gekleurde of ongekleurde stukken glas, waarvan de vorm reeds gedeeltelijk was
aangepast. Daarop bracht hij de lijnen van de onderliggende schets over en, deze
contouren volgend, sneed hij de kalibers met een gloeiend mes op het gewenste
1)
formaat. Vervolgens werkte hij ze bij met een ‘gruisijzer’ opdat de onderscheidene
delen perfect aan elkaar zouden passen.
Dan pas kon de glazenier aan het eigenlijke beschilderen denken. Hij gebruikte
een verglaasbare soort verf, die in het atelier zelf bereid werd door verpulverde en
fijngewreven metaaloxyden op te lossen in een vloeistof als lijmwater of terpentijn.
Om de vleesdelen, zoals aangezicht en handen, weer te geven, maakte hij een
speciale bister.
Elk kaliber vormde een bepaald onderdeel van de voorstelling, zoals dit uitkwam
met de grote omtreklijnen die later door het lood zouden geaccentueerd worden.
Op ieder stuk glas moest dan een fragment van een figuur of van de

1)

Met dit werktuig werd het overtollige glas splinter voor splinter afgebroken. Hierdoor kregen
de randen een zeer onregelmatig uitzicht, dat natuurlijk door de loden banden verborgen
wordt. Het is een criterium om echte van vervalste kalibers te onderscheiden, daar dit werk
voor een vervalser te moeilijk en te tijdrovend is. Pas in de 16e eeuw voerde men het gebruik
van de diamantsnijder in.
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versiering worden aangebracht, op het ene een hoofd of een boom, op het andere
een brok architectuur of het pand van een kleed.
Voor het schilderen van de hoofdkleuren, die gewoonlijk een relatief grote
oppervlakte innamen, kon de glazenier voortgaan op de letters, die in de krijtpap
waren gegrift. Voor de enkele schakeringen, een lichtere of een zwaardere toon,
evenals voor de onontbeerlijke details als ogen, haar, e.d., die met een fijn penseel
werden getrokken, moest hij teruggrijpen naar het karton. Men begrijpt dat een grote
moeilijkheid lag in het op de juiste plaats aanbrengen van elke kleur, zodanig dat
de ene de andere niet nodeloos overdekte, in het vermijden van ongewenste
overschilderingen en lastige verbeteringen, en in het eerbiedigen van de
verhoudingen, die in detail wel op het karton maar niet in de krijtlaag stonden
aangegeven.
Terwijl deze arbeid langzaam vorderde, stookten de leerjongens het vuur in de
houtovens. Voorzichtig schoven zij de beschilderde kalibers er in, en onder invloed
van de geweldige warmte zetten de oxyden zich vast op het week geworden glas.
Meester en helpers moesten waakzaam toekijken om de oven op de vereiste
2)
temperatuur te houden , en zorgen dat het glas precies lang genoeg aan de hitte
bleef blootgesteld. Op het gepaste ogenblik haalden zij hun maaksel boven het vuur
weg om het te laten afkoelen. Daarmee was het zwaarste werk achter de rug, en
moesten zij nog enkel, in het atelier of ter plaatse van de opstelling, de kalibers
zorgzaam in lood vatten om het product in de vensteromraming te kunnen
3)
aanbrengen .
***
Hoe ingewikkeld de louter technische kant ook mag zijn, toch is het niet op dit gebied
dat de echte kunstenaar zich laat onderkennen. Zijn meesterschap ligt vooral in de
wijze waarop hij zijn inspiratie en zijn wil tot vormgeving weet te verzoenen met de
artistieke principes van zijn vak. Want een glasraam dient uiteraard om een gegeven
opening in een bouwwerk af te sluiten en te versieren. Het is er niet om zichzelf,
maar staat in dienst van het bouwkundig geheel.
Een architect nu, die een gebouw opricht, heeft een welbepaalde ruimte
vastgelegd, ingesloten door muren en afdekking. Hierin kunnen beeldhouwers en
schilders versieringen aanbrengen, maar zij moeten met hun werken de primerende
waarde der architectuur respecteren. Ook het glasschilderen staat in functie van de
bouwkunst. Om het afgepaste volume van een interieur niet te wijzigen, moet het
glasraam een effen scherm blijven, dat enkel de steen vervangt. Bijgevolg zullen
alle perspectiefprocédé's geweerd of, wanneer het werkelijk niet anders kan, tot
een minimum herleid worden, omdat ze de inwendige omvang van het gebouw
misvormen door deze in een valse diepte te verlengen of uit te breiden.

2)
3)

Ongeveer 850° C.
De banden, die in de middeleeuwen aanvankelijk gegoten en geschaafd, later tussen
tandraderen geplet werden, vertonen in doorsnede de vorm van een H waarin de boorden
van de glazen passen. De lippen werden soms met een ingewerkt wilgentakje versterkt.
Door de relatieve weekheid van het lood kon elke staaf naar de vorm van het kaliber gebogen
worden. Tevens is lood soepel genoeg om licht toe te geven bij de druk uitgeoefend door een
mogelijke vervorming van het houten raam, zodat het glas zelf veel kans heeft ongeschonden
te blijven.
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Deze regel werd zonder de minste aarzeling toegepast tot in de 15e eeuw. De
achtergrond bestond uit een effen kleur of uit een neutrale versiering van gestileerde
bloemen. De verschillende kleine tonelen, meestal in medaillonvorm, werden
omsloten door een smalle monochrome of met gestileerde bloemen opgefriste band,
terwijl bredere boorden met een identieke ornamentatie rond de hele omtrek van
het raam liepen. Mettertijd werd als omlijsting der grote heiligenfiguren het rijke
vormrepertorium der gotische architectuur aangewend, maar zelfs deze bleef vlak,
zodat ze aan de rol van ‘scherm’ geen afbreuk deed. Nog enkele oude ramen in de
kerk van Zichem en in de St.-Maartens te Halle getuigen van het machtige en sierlijke
effect dat met deze werkwijze verkregen werd.
In de 16e eeuw veranderde deze opvatting onder invloed van de italianiserende
schilderkunst. Van toen af werden de paneelschilders belast met het maken van de
ontwerpen der glasramen. Natuurlijk brachten zij hierin al hun verrassende
verwezenlijkingen over, vooral het perspectief, waarbij ze de karakteristieken der
glasschildering totaal over het hoofd zagen. Voorbeelden met een mooi landschap
of een weids bouwcomplex treft men aan in de Ste.-Katharinakerk te Hoogstraten,
in de Ste.-Goedele te Brussel en in de St.-Servaas te Luik. Op zichzelf beschouwd
zijn het echte kunststukken, maar ze doen de inwendige eenheid der kerk uitdeinen
in een niet-organische architecturale ruimte.
Anderzijds werden hun talrijke subtiele lijnen en kleuren a.h.w. ‘opgevreten’ door
het licht of weggewist door de afstand waarop een raam doorgaans staat.
Afstand en licht zijn daarom determinerend bij het vorm- en kleurgeven aan de
4)
figuren. De vele kleine details die toch verdwijnen, moeten achterwege blijven .
Door al het accidentele te verwijderen, komt de stilering ten goede aan de
monumentaliteit van het glasraam. Meteen zal het kunstwerk beter in zijn
architecturaal kader passen en ook het oog van de toeschouwer zal ruimte en
versiering praktisch als één geheel kunnen omvatten, zonder verloren te lopen in
5)
een boeiend maar afleidend detailwerk .
Om de essentiële trekken nog beter te doen uitkomen, bewijzen de loden banden,
die de kalibers samenhouden, een grote dienst. Hun harde grauwheid doet de
omtrekken der figuren scherp afsteken tegen de opvullende kleuren of accentueert
op expressieve wijze een beweging en een gebaar. Naarmate een bepaalde lijn
meer of minder de aandacht moet vestigen, kan het lood naar verhouding in een
bredere of smallere reep worden aangewend. Bij de ommekeer in de 16e eeuw
verloor het lood zijn ‘tekenende’ functie; voortaan diende het louter als
vastzettingsmiddel. De uitvoerders der glasramen - glazeniers zijn ze niet te noemen
- gebruikten vierkante of rechthoekige kalibers, tekenden er vlijtig het voorgelegde
project op, en vatten ze daarna in een rooster van loden banden. In hun geheel
wekken deze de indruk van een symmetrisch gevlochten net, dat vóór het venster
gespannen staat.

4)
5)

Dit sluit niet uit dat soms bepaalde details wel kunnen gesuggereerd worden, zonder in al
hun subtiliteit op het glas te worden geschilderd.
Waar deze regels voor de monumentale glasschildering gelden, moet natuurlijk een
uitzondering gemaakt worden voor de kleinkunst, ter versiering van 'n huiskamer. Zo de kleine
‘medaillons in zilvergeel’, die vanaf de 16e eeuw veelvuldig gebruikt werden om
genretoneeltjes, spreekwoorden, enz. uit te beelden. Deze medaillons werden ingewerkt
tussen de meestal monochrome ruitjes-in-lood, zodat ze ongeveer op manshoogte stonden.
De gebrandschilderde taferelen van bescheiden afmetingen die heden voor een venster
worden gehangen, zijn daarmee te vergelijken.
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De glazenier moet bij zijn kunst niet alleen rekening houden met het kader, tevens
moet hij zijn volle aandacht wijden aan de te gebruiken kleuren.
In een glasraam zijn de kleuren onafscheidelijk verbonden met het licht dat terecht
de ‘levenwekker’ mag genoemd worden doch eveneens zijn problemen stelt door
zijn wisselvalligheid, vooral in noordelijke streken.
Elke kleur ontvangt haar werkelijke waarde van het licht dat, al naar zijn sterkte,
de kleur tot haar recht laat komen of haar een andere, te zachte of te harde, maar
steeds minder geslaagde tonaliteit verleent. Bij zonloze dagen krijgen een mooi
diepblauw of een helderrood een flets en onaangenaam uitzicht.
Nog gevaarlijker is de inwerking van het licht op de onderlinge verhouding, die
tussen de aangewende tonaliteiten bestaat. De metaaloxyden, waaruit de
verglaasbare verf wordt bereid, schenken aan elke kleur een eigen stralingskracht.
Daarom spreekt men van een ‘sterke’ kleur, die de zuivere toon van een
nevenstaande wijzigt, of van een ‘zwakke’, als zijzelf verandert in aanwezigheid van
een andere. Zo beïnvloedt een helder blauw kaliber de randen van een rood, dat
er naast staat, en geeft het een paarse schijn. Niet altijd is dit effect gewenst; een
gunstige oplossing kan dan liggen in een gepast gebruik van het lood dat de beide
kleuren scheidt.
Het verschil in stralingskracht brengt mee dat niet alle kleuren even geschikt zijn
om in een glasraam te schitteren. Daarbij komt nog dat tussenkleuren, evengoed
als details, door het licht vernield worden. Bijgevolg is de glazenier gehouden een
geraffineerde keuze te doen van zuivere kleuren, en met deze op de meest
doelmatige en verantwoorde wijze een harmonieus werk op te bouwen.
Precies met deze middelen, die eenvoudig lijken en toch ingewikkeld zijn, hebben
de middeleeuwse kunstenaars hun ongeëvenaarde resultaten bereikt. Zij hadden
een begrijpelijke voorliefde voor rood en blauw, die het fundamenteel uitzicht van
een glasraam vormden. Daarnaast maakten ze een spaarzamer gebruik van geel,
groen en purper. Pas in de tweede helft der 15e eeuw begonnen ze allerlei
nuanceringen in te voeren, omdat ze niet wilden onderdoen voor de paneelschilders,
die met olieverf tal van schakeringen wisten te verkrijgen.
Naast het licht, beïnvloedt ook de afstand het kleurenverschil. Wie ver afstaat,
zal niet dezelfde kleurenharmonie waarnemen als iemand die zich dichtbij bevindt.
De reden ligt in het feit dat een sterke kleur, een blauw kaliber bijvoorbeeld, op
zekere afstand groter lijkt dan het in werkelijkheid is. Al heeft men slechts met een
gezichtsbedrog te doen, toch overheerst een dergelijke toon de omringende kleuren
door zijn bredere schittering. Een dergelijk domineren heeft de neiging om aan het
werk een heel ander uitzicht te geven dan het ontwerp voorzag. Het is dus kwestie
bij het opmaken van het karton de juiste waarde en de stralende eigenschappen
van elke kleur te bestuderen en te berekenen. Trouwens, bij een ernstige opdracht,
weet de glazenier vooraf waar zijn werk wordt aangebracht, en kan hij zich
gemakkelijker een idee vormen over de invloeden, die licht en afstand op zijn werk
zullen uitoefenen. In dezelfde geest maakt de glasschilder een handig gebruik van
de loden banden. Waar deze de omtreklijnen van een voorstelling vormen, kan het
licht er nadelig op inwerken door ze ‘op te vreten’, ofwel tot een duidelijker aflijning
bijdragen door ze sterker te doen uitkomen.
Het komt er dus op aan voor een gebrandschilderd raam te zoeken naar een
passende combinatie van tonaliteiten, waarin ook afzonderlijk elke kleur tot haar
recht komt. Bovendien moeten sterkte, verhouding in grootte en waarde, het
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naast elkaar plaatsen van de verschillende kalibers zorgvuldig afgewogen worden,
niet alleen ten overstaan van de onderlinge inwerking der kleuren, maar ook ten
opzichte van de normale lichttoevoer, de stralingskracht en de plaats van de
opstelling. Deze factoren leggen meer gewicht in de schaal dan een nauwkeurige
uitbeelding of een getrouw konterfeiten van de natuurwaarheid der kleuren. Het is
logisch dat deze laatste zo nodig aan het algemeen effect worden opgeofferd, omdat
een glasraam uit licht en kleur wordt gemaakt. Tenslotte zal niemand een bepaald
glasraam willekeurig hoger of lager of onder een andere gezichtshoek plaatsen,
tenzij hij het risico wil lopen ernstige schade zowel aan de esthetische waarde als
aan de technische gaafheid te berokkenen.
***
Het is allesbehalve gemakkelijk het ambacht van glazenier uit te oefenen. De
problemen zijn talrijk en niet te onderschatten. En toch schijnt de beproefde methode,
die alle regels in acht neemt, aan de basis te liggen van de mooiste en meest
treffende werken van honderden jaren terug.
We willen één zaak beklemtonen: tijdens de middeleeuwen was de glazenier niet
alleen de beschilder van het glas maar tegelijkertijd de ontwerper van het karton.
En dat is van kapitaal belang. Want hij wist precies wat hij in het oog moest houden
om de eenheid van het werk, in opvatting en uitvoering, te bewaren. Daardoor kon
hij zich gemakkelijker naar de eisen van zijn kunst richten.
In de 16e eeuw werd het tekenen der ontwerpen aan echte paneelschilders
toevertrouwd, die in de lijn van hun eigen techniek, vooral experimenteerden met
perspectief, chiaro-oscuro en gezochte schakeringen. Dergelijke procédé's druisten
regelrecht in tegen de tot dan toe heersende werktraditie der glazeniers. Deze
laatsten bleef nog enkel de taak over die uitgewerkte projecten op het glas te
brengen. Meteen was hun mooie vak voor de helft verminkt en herleid tot een louter
technische uitvoering. Hun eigen scheppingskracht mocht voor enkele eeuwen
begraven worden en langzaam stierf ook het aantal der ambachtelijke beoefenaars
uit.
Sedert enkele tientallen jaren heeft men het onmogelijke en het dwaze van deze
scheiding ingezien. De glazenier is weer volledig kunstenaar geworden en na de
lange inzinking komt zijn kunst tot een nieuwe bloei. De hedendaagse glasschilders
hebben reeds afdoende bewezen in hun mooiste werken dat de principes, van ouds
in acht genomen, onverminderd hun waarde bezitten, en zeer goed samengaan
met de huidige opvattingen over vormschoonheid en gevoelsuitdrukking.
Als wij nu de gelukkige gelegenheid krijgen glasramen te bewonderen van oude
meesters wier naam we niet kennen, of van eigentijdse kunstenaars, die eveneens
té onbekend zijn, dan weten we dat de waarachtige glasschilder met zeer beperkte
middelen, enkele lijnen en eenvoudige kleuren, een gelouterde indruk en een
ontroerende atmosfeer scheppen kan.
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Wijsgerige kroniek
Simone Weil type van de ontwortelde mens
Prof. Dr. J.H. Nota S.J.
MET Simone Weil, de Franse wijsgerig-religieuse schrijfster en sociale voorvechtster,
die op 34-jarige leeftijd in Engeland stierf, zijn de lezers van Streven al bekend door
de introductie van G. Schreiner: S.W. op de drempel van Christus' Kerk (VII, 1954,
28-38). Sindsdien zijn er weer vele nieuwe studies over deze wonderlijke joodse
vrouw verschenen, waarvan in de Nederlanden wel het belangrijkste zijn de vertaling:
Zwaartekracht en Genade, met een Voorwoord van N. Wildiers (Lannoo, Tielt, 1954)
en vooral de intelligent becommentarieerde bloemlezing van H. Berger: De
gedachtenwereld van Simone Weil, Inleiding, Bloemlezing, Commentaar (Uitg. Paul
Brand N.V., Bussum, 1955, 287 pp.). Als motto voor de ‘Inleiding’ koos Berger een
woord van S.W.: ‘Een nieuw type van heiligheid is als een plotseling opspringende
waterstraal, als een uitvinding’ en zijn werk is een rustig evenwichtig pleidooi dat
hier een boodschap aan onze tijd wordt gebracht waarnaar wij behoren te luisteren.
Zo is ook deze schrijver niet ontkomen aan de noodzaak: ieder die Simone Weil
leest of over haar schrijft moet partij kiezen, vóór of tegen, omdat zij zelf ons tot
oordelen dwingt door haar uitdagende persoonlijkheid. De moeilijkheid hierbij is,
dat dit oordeel bijna noodzakelijk tekort moet schieten, omdat haar werk vol
contradicties staat en bovendien ook haar leven en leer onderling tegenstrijdig zijn.
De vraag komt dus op na lezing van Bergers boek: klopt deze kijk met de zo uiterst
gecompliceerde persoonlijkheid van Simone Weil, komen hier alle tegengestelde
aspecten tot hun recht of wordt hier een keus gedaan, die een te motiveren voorkeur
inhoudt, maar waarbij belangrijke punten in de schaduw blijven door eenzijdige
overbelichting? M.a.w. maken we hier kennis met Simone Weil zoals zij in
werkelijkheid in haar leven en werken is?
Beantwoording van die vraag is niet eenvoudig door de aard van haar werk. Na de
goed bedoelde maar misleidende uittreksels van de eerste dagen is men sinds 1954
begonnen aan de publicatie van haar nagelaten geschriften zoals deze feitelijk zijn:
losse aantekeningen die dagelijks werden neergeschreven zonder ooit voor de
buitenwereld bestemd te zijn. Het ligt voor de hand, dat een zoekende geest als
S.W. over allerlei problemen de ene dag anders dacht dan de vorige en dit volgens
haar methode ook even noteerde. De vraag blijft dan staan: wat zou haar eigen
gedachte geworden zijn? Daarover weten wij iets meer door publicaties welke door
haarzelf als zodanig bedoeld werden, door brieven welke zich vooral aan het eind
van haar leven daarover uitspreken en door haar leven zelf, maar ook dan blijven
de tegenspraken bestaan. Simone Weil is de vrouw, die haar vrouw-zijn niet
aanvaardt en de jodin die haar eigen volk Israël veracht en met beschimping
overstelpt. In zekere zin weigert zij zelfs haar mens-zijn te aanvaarden door haar
minachting voor het lichaam en afkeer van sexualiteit, ja zelfs het bestaan als zodanig
is zondig en zij verlangt naar radicale vernietiging
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van zichzelf zonder uitzicht op onsterfelijkheid of verrijzenis. Zij executeert zich in
letterlijke zin voor haar medemensen door haar werken als arbeidster in de
Renaultfabrieken, met opgeven van haar baan als lerares in de wijsbegeerte, door
haar steun aan de linksen in de Spaanse burgeroorlog, door haar vrijwillige
extra-geringe rantsoenering in Engeland waaraan zij tenslotte sterft, maar men kan
zich met Oesterreicher afvragen, of zij ooit haar naaste echt heeft bemind. In ieder
geval verzet zij zich tegen alle gemeenschap en beschouwt het belang dat men in
onze dagen hecht aan het Mystieke Lichaam als een teken van verval.
Zij schreef ontroerende bladzijden over aandacht en gehoorzaamheid, maar heeft
zij wel ooit volledig naar iemand geluisterd en ooit aan iemand anders gehoorzaamd
dan aan de eigen inspiratie? Hoe zou het ook eigenlijk mogelijk zijn, als zij nooit
haar verstand wil overgeven en alle macht verwerpt? Zij wil in Christus slechts het
kleine kind en de machteloze gekruisigde zien en vergeet Hem die spreekt met
gezag, die macht heeft en overdraagt en uit eigen macht uit de doden opstaat. Haar
woorden en daden van liefde maken je klein en toch mis ik in dit felle leven het
moment dat zij zich woordeloos in Christus' armen werpt.
Veel kan men leren van haar eerlijkheid en oprechtheid, van haar ‘probité
intellectuelle’, maar je wordt tegelijk weer geschokt door een verbijsterende
nonchalance in het hanteren van historische en godsdienstwetenschappelijke
gegevens die worden omgebogen naar de eigen sententie. Waarschijnlijk dankt zij
beide: eerlijkheid en nonchalance aan haar leermeester Alain, want ook al wil S.W.
haar zelfstandigheid in het denken voor niets en niemand opgeven, twee-derde van
haar leer vindt men reeds aanwezig bij die merkwaardige lyceumleraar ‘Alain’. Diens
eigenlijke naam luidt Emile Chartier, hij drong nooit door tot het universitaire
onderwijs, maar zijn eerlijk oprecht-menselijk zoeken naar waarheid die wijsheid is
deed hem voor zijn leerlingen, onder wie ook een André Maurois en Jean Prévost,
levenslang gelden als ‘le maître’. In 1951 is hij gestorven en schijnt na een periode
van vergetelheid in onze dagen weer nieuwe waardering te vinden. Alain placht de
raad te geven iedere dag twee uur te schrijven en hier ligt de oorsprong van de
werken van Simone Weil. Hij is de man van de contradictie, de grote verdraagzame
die overal waarheid vindt maar nergens dé Waarheid, degene die weigert christen
te zijn om in een ‘religion d'esprit’ zonder macht, het echte christendom te vinden.
Het geëigende symbool voor deze machteloosheid is het Kruis, maar de schepping
vindt bij zijn opvatting van God geen geschikte plaats. Alain is een groot bewonderaar
van de Grieken, al bekommert hij zich niet te zeer om een historisch juiste
interpretatie en tegelijk schrapt hij voor zijn ‘christendom’ het Oude Testament van
de ‘machtgodsdienst’ der joden. Het evangelie is voor hem een grieks boek en
daarmee bedoelt hij niet op de eerste plaats de taal van het Nieuwe Testament. De
vrijheid gaat Alain boven alles en daarom verzet hij zich tegen alle macht, gezag
en gemeenschap. Met deze ‘stellingen’ heeft men tegelijk een résumé van Simone
Weils filosoferen, zij wijkt slechts van haar leermeester af door haar
levensverwerpend pessimisme, haar benadrukken van de genade en van Gods
transcendentie, tegenover de vrijheid en de ‘religion intérieure’ van Alains
rationalisme, dat het mysterie uitsluit.
De plaats van het mysterie is juist centraal bij Alains leerlinge. Haar bladzij-

Streven. Jaargang 10

161
den over Eucharistie en arbeid laten zien hoezeer dit mysterie midden in het leven
stond voor haar die zo hongerde naar het eten van het levend Brood, dat zij niet
kon ontvangen, omdat zij geen lid werd van Christus' Mystieke Lichaam. Zij wil wel
voor de katholieke Kerk sterven, maar niet erin leven, zo verklaart zij en men begrijpt
dit vreemde woord enigszins, als men hoort hoe zij ditzelfde geheim van de
Eucharistie in zovele andere godsdiensten terugvindt, b.v. in de mysteries van
Eleusis en Christus zelf op 27 andere wijzen tot in Orestes, Baäl en Sneeuwwitje.
De absolute waarheidseis van de godsdienst van haar eigen volk verwerpt zij met
die van het Nieuwe Israël, de Kerk, als totalitaire orthodoxie, maar - wonder van
tegenspraak - zij wil Maritain en Gide voor de rechtbank laten veroordelen, omdat
zij de waarheid tekort doen. Zelfs haar verklaring over het onverwachte van haar
mystieke begenadiging gaat men met meer reserve bejegenen dan gewoonlijk
geschiedt, als men constateert, hoe het Engelse gedicht, dat zij in Solesmes te
lezen kreeg, een getrouwe weergave is van wat haar later zal overkomen en hoort
over de vele bidoefeningen van het Griekse Onze Vader, die haar bijzonder
Godscontact hebben bewerkt. Terecht m.i. geloven de meeste auteurs toch in een
bijzondere uitverkiezing Gods van Simone Weil, maar zijzelf komt hartstochtelijk op
voor een ‘onpersoonlijke’ God, die onpartijdig is en geen voorkeur kent. Daarom
krijgt de missie geen cent van haar, zoals ze het uitdrukt, en zoekt zij de éne
Schaapstal in een andere wereld waarvan wij niet weten, of zij er wel in gelooft.
Met deze en nog andere tegenstellingen moet een schrijver over S.W. rekening
houden. De sympathie als bron van verstaan waarmee H. Berger deze raadselachtige
vrouw benadert, verhindert hem niet te zoeken naar de grond van zoveel
contradicties. Hij zoekt de oorzaak vnl. in haar psychische onvolwassenheid, dat zij
niet tot de affectieve zelfstandigheid van de volwassene is gerijpt. Mij dunkt, dat
Berger hier inderdaad een diepe oorzaak aangeeft, waarbij hij kan steunen op haar
eigen verklaring over een minderwaardigheidscomplex t.o.v. haar broer André, de
beroemde wiskundige. Maar moeten wij niet nog iets verder gaan dan deze ‘laatste’
verklaring? De vraag komt onmiddellijk op: waarom groeide zij niet normaal uit en
wist zij de hindernissen niet te overwinnen? Waarom weigerde zij zichzelf te
aanvaarden in haar vrouw-zijn en in haar joodzijn? Voor dit laatste feit zoekt Berger
een onjuiste uitleg in de puur formalistische godsdienstigheid van haar familie, omdat
hij zelf terecht heeft geconstateerd, dat het milieu van haar kinderenjaren totaal
agnostisch was. Moeten wij niet eerder de reden zoeken in dit agnosticisme? Is
Simone Weil niet het type van de moderne zoekende mens, die in haar zoeken
zwaar wordt gehinderd, omdat men van te voren haar alle grond onder de voeten
wegnam? Het houvast, dat zij later intellectueel kreeg was de leer van Alains
onbeperkte vrijheid van denken waarmee haar agnosticisme een schijnbaar redelijke
basis vond. Maar het was een puur menselijk fundament, dat geen werkelijk houvast
kon bieden aan iemand die zozeer de drang naar het absolute ervoer. Zij ziet de
ontworteling als een kwaal van deze tijd, maar wijst zelf alle bindingen af. Daarom
weet zij geen weg met Gods uitzonderlijke liefde voor haar en verwerpt alle echte
mensenliefde. Eenzaam maakt zij haar tragische tocht en wekt onze bewondering,
maar tegelijk ook onze deernis.
Daarom verwonderen wij ons, dat Berger zich aansluit bij degenen die in deze
vrouw met zo duidelijk neurotische trekken een nieuw type van heiligheid menen
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te ontdekken en haar rekenen bij de drie groten, die door hun ontzettend lijden
volgens Kierkegaard een generatie de weg moeten wijzen. Simone Weil heeft ons
veel te leren en wie haar grootheid ontkent belijdt slechts zijn eigen kleinheid. Maar
aan een voorbeeld willen wij onze fouten genezen en in Simone Weil vinden wij ondanks al haar edelmoedigheid - slechts onze fouten bevestigd zonder uitzicht op
genezing. Op deze wijze komt men niet uit de impasse. Alleen in het aanvaarden
van de eigenheid zijner persoon en van Gods Waarheid zoals zij is, kan men de
tekorten van deze tijd overwinnen en van de chaos tot een andere nieuwe orde
komen. Om misverstand te voorkomen: wij verwijten Simone Weil niet, dat zij niet
katholiek is geworden. Wij neigen ertoe te menen, dat zij dit niet mocht. Wij betreuren
het alleen, dat haar leermeester Alain haar niet leerde zoeken zonder vooroordeel,
zoals een andere ‘meester’ Edmund Husserl het een andere filosofische leerlinge
uit het oude Israël, Edith Stein, wel heeft geleerd en geloven niet, dat het juist is
een vereniging van de menselijke geest als zodanig te gaan canoniseren.
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Sociologische kroniek
Samenwerking in ontwakend Afrika
Dr. J.J.B.P. van Lierde
HET Afrikaanse continent is de laatste jaren sterk geïnfecteerd met rassentwisten
- waarvan de Mau-Mau-actie slechts een voorbeeld is -, met industriële tweedracht
en met politieke frustreringen. Al deze min of meer politieke golvingen drijven het
huidige Afrika in een verkeerde richting. Met vereende krachten moet zo spoedig
mogelijk getracht worden een verdere doorwerking daarvan te voorkomen. Een van
de middelen nu, waardoor men hoopt aan deze verkeerde ontwikkeling een einde
te maken en alles in goede banen te leiden vindt men in een vereniging die luistert
naar de naam: Capricorn African Society.

1. Wat wil de Capricorn African Society?
De Capricorn African Society, kortweg de CAS genaamd, ontleent haar naam aan
de steenbokskeerkring, de z.g. tropic of Capricorn, waarbinnen de gebieden zijn
gelegen waarin zij werkt, dat zijn de landen die gelegen zijn ten zuiden van de
Sahara en ten Noorden van de Limpopo-rivier: Kenya, Tanganyika, Zuid- en
Noord-Rhodesia en Nyassaland. Deze landen beslaan tesamen nog altijd een
oppervlakte die zo groot is als die van de Verenigde Staten van Noord-Amerika.
CAS werd in 1949 te Salisbury in Zuid-Rhodesia opgericht door een groep mensen
die weliswaar tot verschillende rassen en standen behoorden, maar unaniem
geloofden dat een politiek voor Afrika primair uit dat werelddeel zelve moet opkomen.
De oprichters van deze vereniging verklaren dat alle mensen gelijk in waardigheid
voor God zijn geboren en dat zij een gemeenschappelijke plicht hebben tegenover
elkaar.

2. Welke doeleinden heeft CAS voor ogen?
a. Het stichten van een maatschappij waarbinnen niet gelet wordt op
rassenverschil. Voor iedereen moeten alle mogelijkheden openstaan en de
menselijke bekwaamheid en verdienste zullen het enige criterium moeten zijn
voor een verantwoordelijke deelname in de algemene zaken.
b. Alle rassen gezamenlijk zullen de economische ontwikkeling van Capricorn
Africa trachten te bevorderen.
c. De morele, culturele en geestelijke niveau's van de westelijke christelijke
beschaving zullen gehandhaafd en verder geëffectueerd worden en alle rassen
in de deelnemende landen zullen geholpen worden om die standaard te
bereiken.
d. Een nota over menselijke relaties zal worden samengesteld, waarin de rechten
en plichten van diegenen die mogen stemmen voor een bepaald politiek
systeem, zullen worden neergelegd.

Kort gezegd komt het er dus op neer dat, alhoewel CAS geen politieke partij is, zij
toch een politiek doel nastreeft nl. hulp te verlenen bij de instelling van
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een gemeenschappelijk burgerrecht en van een kiessysteem in al die genoemde
gebieden, waarin rassendiscriminatie onwettelijk zal zijn en waarin alle geciviliseerde
en culturele waarden beschermd zullen blijven.
De oprichters van CAS nu geloven dat een dergelijke vereniging een sterkere
aantrekkingskracht op het Afrikaanse en Europese volk kan uitoefenen dan elke
andere vorm van exclusief zwart of wit nationalisme, of eventueel communisme dat
zou kunnen doen. Zij geloven dat deze vereniging de juiste organisatie is, die een
maatschappij kan oprichten, waarin de volkeren van alle rassen in onderling
vertrouwen met elkaar kunnen samen leven en werken, waardoor ze mede in staat
kunnen worden gesteld om de praktisch nog onaangeroerde uitgestrekte gebieden
van Afrika tot economische ontwikkeling te brengen en de daaruit voortvloeiende
resultaten ten algemene nutte te verdelen. Dit zijn de doeleinden van CAS, een
organisatie die zich in de luttele jaren van haar bestaan reeds zodanig ontwikkeld
heeft, dat zij thans kantoren heeft in Salisbury, Nairobi en Londen, en door honderden
vooraanstaande Europeanen en Afrikanen gesteund wordt.
Vorig jaar had deze organisatie praktisch nog geen afdelingen in Centraal en
Oost Afrika. Nu heeft ze kantoren in alle gebieden. Zo is b.v. de federatie van
Rhodesia en Nyassaland verdeeld in zeven regionen en iedere streek heeft haar
eigen afdeling. De organisatie wordt dus met rasse schreden groter en machtiger.

3. Hoe tracht zij nu haar doeleinden te bereiken?
Hoofdzakelijk via twee wegen, te weten: door middel van ledenaanwerving en door
de oprichting van zogenaamde ‘Citizenship Committee's’.
Teneinde meer leden te kunnen werven heeft men thans een netwerk van
propaganda-agentschappen over het Capricorn-gebied gespannen. Centraal Afrika
heeft reeds ruim 400 van deze agentschappen en in Oost-Afrika zijn er reeds 70.
Ook buiten Afrika tracht men leden te werven die bereid zijn om de zaak van de
CAS eventueel financieel te steunen.
Voor een eventueel resultaat op korte termijn is voor de CAS echter de tweede
genoemde weg van meer belang. De laatste drie jaar zijn er meer dan 40 ‘Capricorn
Citizenship Committee's’ opgericht, wier taak het is tesamen met CAS het document
van de Capricornse burgerrechten voor te bereiden. De ‘Citizenship Committee's’,
die samengesteld zijn uit mannen en vrouwen van alle rassen (gewoonlijk 30 à 40%
is Europeaan en 60 à 70% Afrikaan), en in alle gebieden vanaf Kenya tot
Zuid-Rhodesia werken, streven er in wezen naar de doeleinden van CAS te
effectueren, dat is dus voor alle rassen een staat van zekerheid te verschaffen in
een maatschappij, waar het grondwettelijk onmogelijk zal zijn dat een bepaald ras
zijn eigen belangen bevoordeelt ten koste van de belangen van een ander ras.
De verschillende comité's maken aanbevelingen op met betrekking tot de
kwalificaties voor het kiesrecht en de rechten en plichten van de burger. Deze
aanbevelingen worden naar de hoofdcentra in Brits-, Oost- en Centraal-Afrika en
Engeland gezonden, waar ze op hun beurt bestudeerd en besproken worden in
samenwerking met internationale deskundigen op het gebied van economie,
sociologie, geschiedenis, recht, etc. Tenslotte worden deze bevindingen besproken
met de politieke leiders in Afrika en met vooraanstaande Socialistische en
Conservatieve politici in Engeland. Aan de hand daarvan wordt dan een
concept-‘citizenship-document’ samengesteld dat door CAS weer naar de verschil-
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lende comité's wordt gezonden, die dat concept dan weer in hun vergaderingen
bespreken en eventueel geamendeerd kunnen retourneren aan CAS. Op basis van
die geamendeerde documenten gaat CAS tenslotte een definitief document
samenstellen.
Dit nu is inmiddels gebeurd en in juni jl. is, ter gelegenheid van de Conventie die
in Salima aan de oevers van het Nyassameer is gehouden, het Capricorn-Document
besproken. Een belichting hiervan kan ons nu een beeld geven van datgene wat
CAS heeft bereikt.

4. Wat zijn de resultaten van CAS?
Op de bijeenkomst in Salima, die slechts vier dagen duurde, waren 140 mensen
vertegenwoordigd van alle rassen en standen: blank, bruin en zwart; onderwijzers,
leiders van vakverenigingen, doktoren, huisvrouwen, missionarissen, dominees,
plaatselijke bestuursambtenaren en leidende politici, zaten hier broederlijk bij elkaar
en keurden het door CAS opgestelde ‘Citizenship Document’ goed. Daarmede
bevestigden zij hun geloof in bepaalde fundamentele grondslagen, die in de Grondwet
van ieder gebied in de toekomst moeten worden belichaamd. Tevens accepteerden
zij daarmede verschillende voorgestelde hervormingen. Een en ander kan voor het
toekomstig Afrika dermate van belang zijn, dat wij menen U dit hier niet te mogen
onthouden.
Als vorenbedoelde grondslagen dan zijn de volgende genoemd:
1. Alle mensen, onverschillig ras, kleur of talenten, zijn gelijk voor God geboren
en hebben een gemeenschappelijke plicht tegenover Hem en tegenover elkaar.
2. De verantwoordelijkheid die de mens draagt ten opzichte van zijn evennaaste
is het wezenlijk fundament voor een gemeenschap en voor de handhaving en
uitoefening van zijn rechten als individu.
3. De Staat is verplicht om de morele, materiële en culturele niveaus van zijn volk
te beschermen. Voorzover het economisch mogelijk is, moet hij de nodige
faciliteiten verschaffen voor onderwijs in alle mogelijke vormen, opdat ieder
individu in de gelegenheid zal worden gesteld om die niveaus te bereiken.
4. Ieder die in het gebied geboren is of er woont, is gerechtigd op een gelijke
behandeling voor de wet. Al de andere rechten waarop het individu aanspraak
maakt, worden vervolgens gedefinieerd: vrijheid van spreken, van beweging,
van godsdienst, etc.
5. Als voornaamste plicht voor de burger geldt, dat hij trouw verschuldigd is aan
de Staat in wiens jurisdictie hij woont.
6. Het kiesrecht voor de leden van de Wetgevende macht is open voor diegenen
die de vereiste kwalificaties bezitten. Het uitbrengen van een stem moet niet
als een natuurlijk recht worden beschouwd, maar wel als een
verantwoordelijkheid die ten bate van het gemeenschappelijk welzijn uitgeoefend
moet worden.

Dit zijn de grondslagen die op de Capricorn Conventie in Salima zijn aanvaard. Zo
op het eerste gezicht schijnen ze niet veel verschilpunten te tonen met andere
gemaakte ‘declarations of rights’. Bij nadere bestudering echter blijkt, dat er toch
wel een paar gewichtige verschilpunten zijn met andere declaraties, verschilpunten,
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Ten aanzien van punt 2 blijkt dat de plicht jegens de evennaaste vooraf moet gaan
aan de uitoefening van iemands rechten. We vinden hier niet alleen de rechten van
de mens, maar ook de plichten die ten opzichte van de evennaaste moeten worden
vervuld; plichten die de prioriteit hebben boven de rechten.
Een andere grondregel, waaruit wel duidelijk blijkt dat het gehele
Capricorn-Document doortrokken is van het grote beginsel der verantwoordelijkheid,
zien we in het bovengenoemde laatste punt betreffende het stemrecht. De idee
wordt verworpen dat eenieder, zonder enige kwalificatie, kan stemmen. Een van de
Kenyaanse gedelegeerden bracht in dit verband een Kikuyu-spreekwoord naar
voren in de vergadering, dat inhield: dat ouders aan hun kinderen geen scherpe
messen geven om te spelen. Evenzo mag het stemrecht geen speelgoed zijn voor
onervaren en onbekwame mensen, want men vergete niet dat dit stemrecht de
scherpst snijdende kant is van een moderne democratie. Een dergelijk stembeginsel
wordt gehuldigd, omdat men zich terdege realiseert dat het uitbrengen van een stem
een van de hoogste verantwoordelijkheden is, die aan een burger kan worden
opgelegd. Daarom wil men niet direct een algemeen kiesrecht invoeren. Anderzijds
wil men het kiesrecht toch op een zodanige brede basis bouwen, dat eigendom en
macht niet direct samen kunnen vallen. Door uit te gaan van een soort selectief
kiesrecht, waarop men in het begin wel enige uitzondering zal toestaan, hoopt men
de juiste democratische basis te leggen. Verder wil men dan aan allen dusdanige
rechten toekennen dat ieder gelijk is voor de wet, ieder in Overheidsdienst en andere
instellingen kan treden en het recht heeft op wettelijke bescherming tegen elke
aantasting van deze rechten.
In Salima nu is aangenomen dat, zodra de Capricorn-gebieden volledig zelfbestuur
zullen bezitten, de vorengenoemde grondslagen de basis-beginselen zullen zijn die
in de nieuwe Grondwetten van ieder dier gebieden zal worden vastgelegd. De
Regeringen zullen er t.z.t. zorg voor dragen dat geen enkel wettelijk of administratief
besluit daartegen in zal druisen. Men erkent inmiddels wel dat de uiteindelijke
realisering van dit alles nog wel enige tijd zal vragen, en dat voorzichtigheid moet
worden betracht, vooral in verband met een te snelle uitvoering, maar dit alles neemt
niet weg, dat met behulp van de Capricorn Society krachtig verder zal gestreefd
worden naar de bovengenoemde uiteindelijke doeleinden.
Naast de discussie over de grondslagen, werden op deze bijeenkomst ook nog
enkele andere belangrijke zaken besproken, waarvan wel de voornaamste waren:
de houding ten opzichte van het land, de arbeid, het onderwijs en de immigratie.
Dit zijn dan in korte trekken de grondslagen en hervormingen die in Salima zijn
geaccepteerd. De Capricorn African Society zal nu trachten dit document om te
zetten in een aantal wetten, waarmede men dan een steekproef wil beginnen. Het
eerste gebied waar men dit in toepassing zal brengen is Kenya, waar CAS het in
de herfst van dit jaar wil gebruiken als politieke interventie. Daar CAS zelf niet direct
in de politiek kan treden, zal zij door middel van een zogenaamde
Capricorn-Associatie de mogelijk wettelijke overeenkomst toevertrouwen aan een
bestaande politieke partij of, indien het wetsontwerp voor geen enkel der bestaande
partijen acceptabel is, zal het in het programma worden opgenomen van een hiervoor
speciaal op te richten nieuwe partij.
Uit het voorgaande blijkt dat de taak van CAS eigenlijk vergeleken kan worden
met die van een groep architecten en andere deskundigen, die men nodig
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heeft bij het optrekken van de ideale Afrikaanse woning. Een oud huis van specifiek
Europese architectuur tracht men om te zetten in een woning van
Capricorn-architectuur. Sommigen zullen hier tegen in brengen dat hieraan reeds
in zekere zin wordt gewerkt in Belgisch Congo en in Portugees Afrika, waar men
via de ‘évolué's’ en de ‘assimilado's’ aan Afrikanen, die de nodige kwalificaties
bezitten en bepaalde verantwoordelijkheden dragen, zekere rechten toekent.
Inderdaad wordt door deze systemen al een stap in de bedoelde richting gezet,
maar men vergete niet, dat door deze stelsels nog niet voldaan is aan de politieke
aspiraties van de Afrikanen, wier problemen slechts opgelost kunnen worden door
het scheppen van een nieuwe ideologie, die in staat is de emotionele aspiraties van
alle rassen in Afrika te bevredigen. Deze nieuwe ideologie moet volgens CAS zijn:
een nieuwe vaderlandsliefde, dat is liefde voor het land en voor alle volkeren die er
leven.
***
Dit wat betreft de organisatie, doeleinden en middelen van CAS. Zoals haar stichter
en voorzitter David Stirling onlangs zei, verwerpt zij zowel de blanke overheersing
als het Afrikaans nationalisme. Zij is een voorstandster van een ontwikkeling van
een multi-rassen-maatschappij, waarin de westerse cultuur en de christelijke
godsdienst dominerend zullen zijn.
Op de Conferentie in Salima kon in embryo de vorming van zulk een maatschappij
worden gezien. De eerste stap is een goede geweest. Het wachten is nu op de
volgende. Of de Capricorn African Society hier verder al of niet in haar pogingen
zal slagen, kan niemand onverschillig blijven die zich om Afrika bekommert. Niemand
weet wat er verloren kan gaan bij een eventuele mislukking van de verdere opzet;
evenmin weet iemand welk een schitterende toekomst er voor Afrika open zal gaan,
indien het experiment verder mocht slagen.
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Kunstkroniek
Fernand Léger
G. Bekaert
FERNAND Léger was een proletariër, een primitief van onze beschaving. Geboren
uit een Normandische boerenfamilie had hij er de onmiskenbare gestalte van, het
vierkante hoofd en de handen, meer gemaakt voor de kwast dan voor het penseel.
Hij was koppig en goed van hart. In niets heeft hij ooit zijn afkomst verloochend,
zelfs niet in de klederen die hij droeg. Zijn kunst is de openbaring van een haast
kinderlijke vitaliteit; het soms blijmoedig, soms weemoedig schouwen naar het object
dat tegenover ons staat, dat ons aangrijpt of afstoot en waarmee wij tenslotte toch
altijd vrede moeten nemen, zoals een man uit het volk vrede neemt met het leven.
Er wordt niet over gepraat. Er wordt geen uitleg gezocht. Men neemt de zaken zoals
zij zijn, denkt aan het onmiddellijke - dat het essentiële wordt - en leeft. Zo leefde
Fernand Léger. Maar hij heeft daarbij het wonder voltrokken zijn leven en zijn kunst
op het hoogste menselijke niveau te brengen, zonder iets van zijn klasse prijs te
geven. Hij is proletariër gebleven. Als proletariër is hij groot. Het is vrij normaal dat
scheppende krachten uit het volk groeien. Maar ook dat ze boven het volk uitgroeien.
Léger heeft het bewerkt om binnen het proletarische zichzelf te verheffen en ervan
de eigen grootheid, de vitaliteit en de onbepaalde weemoed te beleven en uit te
zeggen. Het conflict van dit leven is dan ook geweest dat de schilderijen, die voor
de massa bestemd waren, voor een goed deel terecht kwamen in de salons tot op
het einde de Kerk hem in staat stelde zijn grootste werk in dienst van het gelovige
volk te verwezenlijken.
***
Toen Fernand Léger, als jongen van 16 jaar, van uit zijn geboortedorp Argentan
naar Caen optrok om te gaan tekenen in een architectenbureau, vermoedde hij
blijkbaar reeds waar het voor hem op aan zou komen. Veel mogelijkheden bood
het architectenstudio op het einde van de vorige eeuw nog niet. Twee jaar
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later vestigt Léger zich dan ook te Parijs. Hij verdient er zijn brood door foto's te
retoucheren en probeert het ondertussen op de academie, overigens met even
weinig succes als te Caen. Hij proeft wat van het laatste snufje van het
impressionisme. Beslissend is zijn contact met Cézanne. Aan dit aarzelend en
schuchter debuut maakt Léger een einde door zijn reis naar Corsika in 1905,
ongeveer zoals Picasso een jaar later een punt zou zetten achter zijn blauwe en
rose periode. Waar wij echter over Picasso goed zijn ingelicht ontbreken ons over
het werk van Léger haast alle gegevens. Uiterst schaars zijn de werken uit deze
periode bewaard. Terug te Parijs vestigt hij zich in ‘La Ruche’ - de befaamde
atelierflat van père Dubois in het slagerskwartier - waar schilders en slagers
verbroederen. Daar ontmoet hij Chagall, Archipenko, Laurens, Soutine, Modigliani,
Lipchitz, Delaunay en ook de dichter G. Apollinaire. Meteen wordt hij opgenomen
in die revolutionnaire bent. Hij blijft echter zichzelf en zonder zich veel op te houden
met de bemoeiingen van zijn huisgenoten, werkt hij hardnekkig zijn eigen visie uit.
In de jaren 1909-1910 schildert hij het grote werk ‘Naakten in een bos’, een
letterlijke, plastische, omzetting van Cézanne's woord aan Ch. Bernard dat alles
bestaat uit cubussen, cylinders, kegels. Zo herhaalt Léger voor eigen rekening het
experiment van de cubisten. Hij ook reduceert de kleur tot een groen-bruine gamma.
Hij ook verstart de vormen tot primaire geometrische lichamen. Hij komt er echter
voorlopig nog niet toe de essentiële revolutie van Picasso en Braque te voltrekken
in het doorbreken van het naturalistische en perspectivistische beeldschema. Toch
is de vervorming van de figuren en van het perspectivistisch landschap reeds zo
sterk dat er maar een stap meer hoeft gezet te worden om het gegeven geheel vrij
naar de innerlijke wetten van het schilderij te interpreteren. Picasso en Braque
hadden die revolutie reeds voltrokken. F. Léger was hen langs eigen wegen zeer
dicht genaderd. Deze drie oorspronkelijke cubisten leerden elkaar kennen door het
toedoen van G. Apollinaire en H. Kahnweiler, pas nadat ieder voor zichzelf dezelfde
waarden had ontdekt. In 1912 hoort men dan voor het eerst, bij gelegenheid van
een gezamenlijke expositie, de naam cubisme. Het werk van Léger blijft ook na dit
contact zijn eigen karakter bewaren. De lichtende kleur is - wellicht onder invloed
van Delaunay - in zijn werk doorgebroken. ‘J'aime vos couleurs légères, o F. Léger’
schreef Apollinaire! Er is een sterk contrast tussen een opeenstapeling van kleine
vakjes en grote monochrome vlakken; tussen scherpe hoeken en golvende lijnen;
tussen harde aftekening en wazige contouren; tussen een neutraal fond en helle
kleurvlekken. Er is tenslotte een eigen thematiek en een zeer karakteristieke,
dynamische opbouw van het schilderij waardoor Léger zich onderscheidt van het
cubisme van Braque of Picasso en nader komt bij het orphisme van Delaunay, een
eerste poging om het typisch-moderne een gestalte te geven in een schilderkunstige
ruimte.
Hier reeds herkennen wij het beginpunt van een betrekkelijk snelle evolutie naar
een onvervangbare persoonlijke stijl in de enigszins brutale contrasten van kleur
en lijn, in de primitieve duidelijkheid van de vormen.
In 1914 wordt Léger opgeroepen als geniesoldaat. Duidelijker dan tevoren vertoont
zich de echte gedaante van Léger, de edele proletariër, en juist daarom misschien
de meest moderne van de moderne schilders. De oorlog is voor hem geen
cultuurhistorische gebeurtenis. Van de oorlog ziet hij alleen de loopgraven en de
kanonnen. Ook de soldaten. Hij ziet dit alles en hij tekent het, als een
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kind, als een primitief, maar een kind en een primitief van onze tijd. Hij getuigt zelf:
‘Ce sont ces quatre années de guerre qui m'ont jeté dans la réalité aveuglante et
toute nouvelle pour moi’. Deze realiteit is de onmiddellijke realiteit van het ding en
de mens, van het alledaagse object, dat zich zo gaarne achter begrippen verbergt,
maar dat juist voor de proletarische mens zijn dingwaarde heeft behouden.
Na in 1916 de gasaanval bij Verdun te hebben meegemaakt wordt Fernand Léger
van legerdienst ontslagen. Gedurende de eerstvolgende acht jaren wendt hij de
verworvenheden van de moderne kunst aan om een monumentale stijl te scheppen
waarin de menselijke figuur een grote plaats bekleedt. Het meest kenschetsende
voorbeeld is ‘Het grote ontbijt’ van New-York, geschilderd in 1921. In een hiëratische
verstarring zitten en liggen drie vrouwen rond de ontbijttafel. Hun vormen zijn ritmisch
opgenomen in het geheel van het vlak. Er gebeurt niets. Maar er is iets, iets
onbepaalbaars, een ernst, een verhevenheid, een wijding, die wel aan sommige
werken van de meditatieve Gust De Smet doen denken. Maar juist de vergelijking
met de verfijnde De Smet doet het eigen, onvervreemdbare karakter van Léger
uitkomen. Geen persoonlijke zielsdiepte die ontroert, doch het anonieme
levensinstinct dat hier tot een heilige strakheid werd opgevoerd. De Smet schildert
de stervende schoonheid van de Vlaamse buitenmens. Léger schildert de kracht
en de vitaliteit van de jonge fabrieksmens. Voor het eerste heeft Léger de vulgariteit
van deze wereld, en in haar vulgariteit, weten op te heffen tot een ongekende en
haast angstwekkende plechtigheid. De diepgaande betekenis hiervan ziet men te
gemakkelijk over het hoofd.
In deze evolutie naar de verheerlijking van de massamens en in het opvoeren
van zijn mentaliteit tot hoge schoonheid moest Léger zich wel bewust worden van
de nieuwe taak van de moderne schilder. Fernand Léger vóór een schildersezel is
grove contradictie. Hij moet werken voor een muur. Tot de bouwkunst, zijn
jeugddroom, zal Léger terugkeren. Niet om alles tot de architectuur te reduceren,
maar om in de nauwste samenwerking tussen architect, beeldhouwer en schilder
de nieuwe, menselijke ruimte te concretiseren. Slechts dan kan de schilderkunst
weer haar vitale functie krijgen in het gemeenschapsleven. En met deze vitale,
sociale functie is Léger begaan. ‘La couleur est une matière première
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- force indispensable à la vie comme l'eau et le feu....’. ‘On ne vit pas sans couleurs.
Dans toute période de son existence et de son histoire, l'homme l'a associée à ses
joies, à ses actes, et à ses plaisirs’. Meer en meer wordt het werk van Léger door
de bekommernis om zijn sociale waarde beheerst. Plastisch gebeurt dit vooral door
de integratie ervan in de architectuur. Reeds in 1925 kreeg Léger de kans om voor
Le Corbusier grote wandschilderingen uit te voeren. Pas rond de dertiger jaren
echter komt hij er toe door een systematische vereenvoudiging van zijn vormen de
wand meer te respecteren. De laatste definitieve fase van zijn werk treedt in. Wij
kunnen haar niet beter karakteriseren dan Léger zelf als ‘objects dans l'espace’. Op
een vlakke, overwegende, achtergrond bevinden zich in een fantastische orde de
dagelijkse voorwerpen, langzaam tot staalharde vorm gerijpte objecten, tot
barstenstoe van kleur verzadigd; een dorre tak en een fietszadel, een rijpe vrucht
en een hanekop, een bloeiende tak en een half gezicht, een gebroken rad en een
jas. Deze, haast surrealistische beeldverzamelingen, wisselen af en worden de
laatste jaren meer en meer verdrongen door grote composities waarin de mens een ‘objet dans l'espace’ - voorkomt in dezelfde elementaire vereenvoudiging, met
dezelfde primitieve vitaliteit. In een gedurfde stijl komt Léger er eindelijk toe kleur
en lijn geheel van elkaar los te maken en ze in een geopponeerd ritme tot de hoogste
spanning op te voeren. Ditzelfde principe paste hij ook toe in zijn prachtige ontwerpen
voor de polychromie van gebouwen zoals het hospitaal van St Lô in Frankrijk.
***
De definitieve betekenis van Fernand Léger kan men niet ervaren op een
tentoonstelling zoals de retrospective te Brussel (tot 25 november). Hij heeft immers
zijn hoogste kracht bereikt niet in een of ander afzonderlijk schilderij maar in de
grote werken in mozaiek, glas of wol, die hij de laatste jaren voor zijn dood (1955)
in drie kerken van Frankrijk en Zwitserland uitvoerde: het mozaiek op de kerkgevel
te Assy, de fries van glas-in-beton te Audincourt en te Courfaivre, het tapijt in het
koor te Audincourt. Zonder ook maar één concessie te hoeven doen, zonder in het
minst zijn werk te hoeven aanpassen heeft F. Léger zich in dienst van de Kerk
kunnen stellen en heeft hij een sacraal werk van het hoogste gehalte geschapen.
Met opzet hebben wij het woord sacraal voor het oeuvre van Léger vermeden.
Opgenomen in een sacrale ruimte toont het zijn diepste wezen. F. Léger is erin
geslaagd een menselijk potentieel, dat tot nog toe veracht werd en geen enkele
cultuurwaarde bezat, over zijn eigen grenzen te verheffen tot een blijvende
1)
schoonheidswaarde .

1)

Over F. Léger kan men lezen: P. Descargues, F. Léger; A. Verdet, En bavardant avec Léger;
D. Cooper, F. Léger in het tijdschrift L'Oeil I, 1.
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Politiek Overzicht
Internationaal
DE vijf-landen-commissie, bestaande uit gedelegeerden van Zweden, Perzië,
Ethiopië, de Verenigde Staten en Australië, en belast om met Nasser besprekingen
te voeren over het door de meerderheid van de Londense conferentie aanvaarde
voorstel-Dulles, heeft na vier vriendschappelijke ontmoetingen met de Egyptische
president geen formule kunnen vinden, waardoor het mogelijk zou worden de
besprekingen voort te zetten. Nasser was van mening, dat het plan van de 18 landen
uiterst provocerend was voor het Egyptische volk. Volgens hem was de bedoeling
het Suezkanaal Egypte afhandig te maken. Door wrijving, misverstanden en
voortdurende strijd zou niet het einde, maar het begin van veel moeilijkheden
ontstaan. Het voornemen van zijn regering om vrije doorvaart zonder enige
discriminatie (behalve voor de Israëliërs!) toe te passen, om het kanaal geschikt te
doen blijven voor de behoeften van de scheepvaart, om billijke tolgelden te heffen
en de technische efficiëntie van het kanaal te handhaven moest voldoende waarborg
zijn. Met handhaving van deze ‘rechten’ zou een vertegenwoordigend lichaam van
alle landen over de toepassing kunnen onderhandelen en belast kunnen worden
met de herziening van de conventie van 1888. Met deze boodschap keerde Menzies
naar Londen terug. Onmiddellijk daarna confereerden Eden en de Franse minister
Mollet. Zij verklaarden, dat ‘een hoogst ernstige toestand was geschapen’ en dat
Frankrijk en Groot-Brittannië vastbesloten waren om zich met alle daartoe geschikte
middelen te verzetten tegen iedere willekeurige inbreuk op rechten, die uit
internationale overeenkomsten voortvloeien. In een stampvol Lagerhuis, waar ook
Sir Winston Churchill aanwezig was, onthulde Eden welke in concreto de plannen
waren. Samen met de Verenigde Staten zullen zij een ‘associatie van gebruikers
van het Suezkanaal’ oprichten, welke ten doel heeft het scheepvaartverkeer in eigen
hand te houden door het gebruikmaken van eigen loodsen. Tot deze associatie
kunnen alle andere gebruikers van het kanaal toetreden. Indien Egypte deze plannen
zou dwarsbomen, was dat een schending van de conventie van 1888 en zouden
de leden van de associatie vrij zijn om verdere stappen te ondernemen, zulks ‘hetzij
via de V.N., hetzij met andere middelen’.
Over die ‘andere middelen’ waarin zij een bedreiging met militaire actie zag, was
de oppositie in het Lagerhuis niet gerust. De associatie zou een provocatie voor
Egypte zijn. Uit Amerika klonk de matigende stem van Dulles, dat de Verenigde
Staten niet van plan zijn zich schietend een weg te banen door het Suezkanaal en
dat de ‘gebruikersorganisatie’ slechts een tijdelijke de facto regeling was, waarmee
gewerkt kon worden tot officiële overeenkomsten gesloten zouden zijn. Eden bond
in zoverre in, dat hij weliswaar geen absolute belofte kon geven, dat geen geweld
zou worden gebruikt dan na een beroep op de Veiligheidsraad, maar dat hij niet
zou nalaten de V.R. de kwestie voor te leggen, behalve in geval van ‘noodtoestand’.
Met deze verklaring was de oppositie opgelucht, (‘de natie is gediend en gered’),
maar zij handhaafde haar motie van afkeuring, die door de meerderheid verworpen
werd. Intussen hebben van de 200 loodsen circa 150 niet-Egyptische loodsen hun
werk neergelegd op verzoek
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van de te Parijs gevestigde oude Suezkanaal-maatschappij. Zij hoopte dat aldus
een desorganisatie van het scheepvaartverkeer zou ontstaan, die niet makkelijk op
te vangen zou zijn door de van elders opgekomen plaatsvervangers, zoals de
Russen. De kanaalvaart ging echter, zij het wat langzamer, door.
De 18 landen, ondertekenaars van de 18-mogendheden-resolutie te Londen
kwamen reeds 19 september aldaar bijeen om te beraadslagen over de oprichting
van de ‘associatie’, waarbij zich enkele landen schoorvoetend aansloten. Egypte
liet weten, dat het geen convooi met eigen loodsen doorgang zou verlenen, verzocht
de V.R. een waakzaam oog te houden op de ontwikkeling van de crisis, en stelde
een conferentie voor over de oprichting van een ‘onderhandelingsorgaan’. De
Sovjet-Unie noemde de ‘Associatie’ een ‘ernstige provocatie van Egypte, en Syrië
en de Libanon protesteerden bij de V.R. tegen de aanwezigheid van Franse troepen
op Cyprus, die een ‘positieve bedreiging’ vormden van de internationale vrede.
Tot grote teleurstelling van Frankrijk vertoonde de tweede Londense
Suez-conferentie het beeld van een doorgeprikte ballon. Alle hoogdravende plannen
als militaire actie, boycot, testschip, dat met eigen loodsen het kanaal zou
binnenvaren, waren van de baan. Omlegging van het verkeer langs de Kaap zou
een te hoge prijs (500 miljoen dollar) zijn en het verrassende feit, dat óndanks het
vertrek der niet-Egyptische loodsen, het kanaalverkeer zonder belangrijke
strubbelingen voortgang had, deed de meerderheid der 18 aanwezige landen
overhellen naar het streven tot een vreedzame oplossing. Hierin werd zij versterkt
door de komst van Menon, die vanuit Cairo de boodschap van Nasser overbracht,
dat hij ‘krachtig verlangde naar onderhandelingen’. De verwaterde versie van de
oorspronkelijke opzet werd dan ook, dat de samenwerking der 18 gehandhaafd
bleef, dat de kwestie-Suez, zodra men dit dienstig achtte, naar de V.N. zou verwezen
worden en dat een ‘gebruikers-organisatie’ zal opgericht worden met een kennelijk
beperkter taak dan men zich aanvankelijk had voorgesteld.
Nog voordat de Scua (Suez Canal Users Association) werkelijkheid was, richtten
zich Groot-Brittannië en Frankrijk tot de V.R. om goedkeuring van het
achttienlanden-voorstel voor internationaal beheer van het kanaal. Want de V.N.
hebben niet alleen de plicht om de vrede te bewaren, maar ook om het recht te
handhaven en de verplichting tot het nakomen van internationale overeenkomsten
op te leggen. Nasser echter, ternauwernood terug van een bespreking te Ryadh,
de hoofdstad van koning Saoud van Saoudi-Arabië, met koning Saoud en president
Koeatly van Syrië, wendde zich eveneens tot de V.R. om een spoedbijeenkomst
ten einde te klagen over het optreden van Frankrijk en Groot-Brittannië als ‘een
gevaar voor de internationale vrede en veiligheid en als een ernstige schending van
het Handvest der V.N.’.
Bij deze stap kon hij rekenen op de steun der beide genoemde staatshoofden in
elke houding, die Egypte zou aannemen, omdat er een ‘nauwe, onverbreekbare
Arabische eensgezindheid bestaat omtrent de Suezkanaal-kwestie, die van groot
belang is voor alle Arabische landen’.
Sinds in Italië de gemeenteraadsverkiezingen voor de beide socialistische partijen,
de groep-Nenni en de groep-Saragat gunstig zijn uitgevallen, ontstond het streven
naar herstel van de socialistische eenheid, die sinds 1947 verbroken was. Nenni
sloot toen met de communist Togliatti het pact van ‘eenheid van handelen’ en Saragat
maakte weifelend deel uit van de regeringscoalitie. Door toedoen
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van de Franse communistische senator Pierre Commin had in het bergland te
Pralognan tussen beide leiders een geheimzinnige ontmoeting plaats. De
voorwaarden door Nenni, de leider van de sterkste partij gesteld, waren echter niet
mals. Voor de buitenlandse politiek wenste hij opheffing van de verdeling der wereld
in tegenover elkaar staande militaire blokken. Voor het binnenland uittreding uit de
coalitie, geen discriminatie tussen de burgers (dus toelating der communisten tot
regeringsfuncties), concentratie van alle arbeiders in één vakverbond, dat autonoom
en onafhankelijk is van politieke partijen (het communistische) en streven naar
verwezenlijking van het socialisme langs democratische weg (zoals in de
satellietstaten). Saragat stelde daartegenover, dat de buitenlandse politiek die van
het Westen moet zijn en dat het socialisme vrij moest zijn van enige binding aan
Moskou; elk idee van een volksfront werd absoluut van de hand gewezen en wat
het éne vakverbond betreft (C.G.I.L.) sprak Saragat zich vagelijk uit over een
organisatie, die intern een volkomen democratische structuur zou bezitten. De kloof
tussen de beide partijen is, zoals blijkt, nog breed. Bovendien is het de vraag, of
Nenni, die nog onlangs bij Kroestsjef te gast was, wel oprecht is en of hij, in plaats
van met het communisme gebroken te hebben, niet de ‘opening naar links’, ten
koste van Saragat, nastreeft. Van Vaticaanse zijde zijn dan ook de katholieken
gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat de religieuze en civiele vrijheid van alle
Italianen aan de grootste bedreiging zou blootgesteld worden, indien Nenni in zijn
opzet succes zou hebben.

Nederland
Met goede moed was de vierde informateur, de anti-revolutionnair prof. De Gaay
Fortman, begonnen te streven naar een extra-parlementair kabinet op brede basis.
Tot opvolger van Drees had hij aangezocht het gematigde lid van de P.v.d.A., Van
Tilburg, gouverneur van Suriname. Hoewel niet afkerig van het premierschap, achtte
de aangezochte het gewenst eerst de kopstukken van zijn partij te raadplegen. Maar
deze, nog altijd vervuld van de gedachte, dat zij een grote verkiezingsoverwinning
hadden behaald (1 zetel meer dan de K.V.P.), wilden nóch Drees, nóch Mansholt
terzijde stellen en verboden de heer Van Tilburg een portefeuille te aanvaarden.
Doet dit, gezien dat extra-parlementair feitelijk betekent: ‘los van enige binding aan
fractie of partij’ enigszins vreemd aan, Romme en de K.V.P. stelden zich op het
standpunt, dat hun partijleden, zonder partijdirectieven, naar eigen
verantwoordelijkheid vrijheid van handelen hadden. Tot ergernis van de P.v.d.A.
besloot de informateur, omdat een andere weg hem afgesloten leek, de P.v.d.A. uit
te schakelen en zich toe te leggen op een extra-parlementaire formatie, bestaande
uit leden der overige partijen, op die wijze, volgens een verklaring van de P.v.d.A.,
‘de verkiezingsuitslag miskennend’. Van de uitgenodigden gedroegen zich velen
als die van de evangelische parabel: om verschillende redenen konden zij niet
komen. Bij de leden van de C.H.U. was de afkeer het sterkst. Zij hadden het bezwaar,
ook door anderen gedeeld, dat zulk een kabinet een rechtse confessionele signatuur
zou krijgen en op een anti-socialistisch blok zou lijken. Bovendien zou het nieuwe
kabinet een aantal impopulaire maatregelen moeten nemen, die door de socialisten
spoedig als reactionair-rechts zouden worden uitgekreten. Een niet geringe
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invloed op deze afwijzende houding heeft de chr. hist. ir. Staf uitgeoefend, die,
bemoedigd door de weifelende houding van zijn fractie-voorzitter, Tilanus, en nog
altijd strevend naar de brede basis, de pogingen van de informateur heeft doorkruist,
zodat De Gaay geen andere uitweg meer zag dan zijn opdracht neer te leggen.
Toen zat de formatie zo in de knoop, dat de Koningin, naast de gebruikelijke
adviseurs, staatkundige adviezen inriep van de professoren Beel, Donner,
Kranenburg, Oud en Rutjes, om van hen te vernemen, of het ontslag van een
demissionair kabinet kan ingetrokken worden.
Intussen heeft Mr. Burger de crisis tot een oplossing kunnen brengen en heeft
Nederland een nieuwe regering.
Het moet voor de ijdelheid van Soekarno een strelend gevoel geweest zijn zo'n vurig
welkom bij zijn bezoek aan de Sovjet-Unie ondervonden te hebben. Het
culminatie-punt vormde wel de woorden bij de ontvangst in de academie van
wetenschappen gesproken, waarin hij verheerlijkt werd als ‘een man van hoog
wetenschappelijk peil, grote kennis van filosofie, geschiedenis en
rechtswetenschappen, begrip van verschillende vormen van strijd door de massa's
tegen onderdrukking en kennis van de geschiedenis van de nationale
vrijheidsbewegingen in Europa, Amerika en Azië’. Een hele mond vol! Het bezoek
werd te Moskou besloten met een gezamenlijke verklaring van samenwerking op
het gebied van handel en technische ontwikkeling. De ontmoeting met Tito was niet
minder hartelijk en eindigde eveneens met een afspraak in de geest van die van
Moskou. Zelfs Oostenrijk bleef niet achter en bewees Soekarno de eer, aan een
bevriend staatshoofd verschuldigd. Terwijl Soekarno uitvoer tegen imperialisme en
kolonisme, trachtte een vice-voorzitter van de Masjumi, mr. Kasman Singodimetjo
de Nederlandse ondernemers gerust te stellen. ‘Wij hebben een tekort aan geld,
deskundigen en ervaring. Het Nederlandse bedrijfsleven moet zich niet laten
afschrikken door de moeilijkheden van thans. De eeuwenoude band tussen onze
landen moet worden hersteld, zij het op de nieuwe basis van de Indonesische
onafhankelijkheid’. Zonder twijfel zijn er goedwillende Indonesiërs, maar zij hebben
de macht niet in handen. Bij het proces-Schmidt, evenals voordien bij het dramtische
proces-Jungschläger, speelde het ‘volksgerecht’ de baas. De dappere mevrouw
Bouman had in haar pleitrede de waarde der getuigenverklaringen uiteengerafeld
en aangetoond, dat er zelfs geen ‘Ned. Indische Guerilla Organisatie (N.I.G.O.)
waarover zoveel gepraat werd, bestaan had. Schmidt zelf hield tegenover de
verdichtsels der getuigen staande: ‘Geen mens kan mij de overtuiging van mijn
volslagen onschuld ontnemen’. Doch de openbare aanklager Suwondo, bleef, zonder
tot repliek over te gaan, staan op zijn eis van 15 jaar gevangenisstraf. De zitting
eindigde in een tumult door opgewonden jongelui, waaronder communisten, verwekt,
die mevrouw Bouman en Schmidt naar het leven stonden. Zij werd geslagen en kon
eerst na twee uur, dank zij de tussenkomst van een Nederlandse journalist, zich in
betrekkelijke veiligheid stellen. Op een protest van de Nederlandse
vertegenwoordiger in Djakarta kwam het antwoord, dat het bestuur scherper
maatregelen zou nemen om recht en orde te handhaven, maar dat men niet de
blijvende veiligheid van mevrouw Bouman kon garanderen. Daar haar taak toch
beëindigd was, is mevrouw Bouman, na voor het laatst Schmidt bezocht te hebben,
in alle stilte vertrokken om elders veiligheid en rust te vinden.
1-10-56
K.J.D.
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België
Op een plechtigheid te Antwerpen verklaarde eerste-minister Van Acker dat het
land voor e enernstige moeilijkheid stond, nl. de stijging van prijzen en lonen; en hij
weet dit aan Marcinelle en de daardoor opgeroepen sociale concessies aan de
mijnwerkers.
Deze weinig diplomatische verklaring legt intussen de nadruk op de belangrijkste
punten van de maand. Vooreerst de inflatie, blijkbaar definitief aan het doorbreken.
Het indexcijfer, op 104,13, benadert van dichtbij de grens waar een nieuwe verhoging
van de wedden voor de staat onvermijdelijk wordt. Van de meeste produkten en
diensten blijven de prijzen stijgen. De slechte zomer en de problemen inzake
kolenvoorziening dreigen die stijging tijdens de wintermaanden nog te accentueren.
Looneisen zijn in dat klimaat niet tegen te houden en de syndicaten hebben terecht
op de ernst van de toestand gewezen. De regering heeft trouwens de
prijzencommissie aan het werk gezet om suggesties voor een oplossing te doen.
Men vraagt zich alleen af of het niet te laat is. In mei werden i.p.v. doortastende
maatregelen alleen een reeks lapmiddelen toegepast, die toen al te laat kwamen.
Welke, voor de bevolking aanvaardbare, maatregelen kunnen het nu doen? De door
de regering verschuldigde oorzaken voor de inflatie zijn talrijk en belangrijk: verhoging
der onrechtstreekse belastingen, niet-afroming der uitzonderlijke winsten,
vijfdagenweek, stijgende staatsuitgaven, ophoping van openbare werken te Brussel.
De prijzencommissie heeft dan goed voor te stellen, zekere onrechtstreekse
belastingen opnieuw te verminderen! De regering komt immers voor de dag met
een begroting die, op 102,6 miljard geraamd, 7,7 miljard uitgaven méér voorziet
dan die voor 1956. Terwijl de geraamde 95 miljard voor deze laatste intussen 105
geworden zijn! De regering heeft de plicht in te grijpen, want iedere verslapping in
de welvaart kan het land noodlottig worden.
Ten tweede is de verklaring van de eerste-minister merkwaardig simplistisch, na
alle pogingen van regeringszijde om Marcinelle te doen vergeten. Op die manier
heeft ze de door de CVP en BSP gevraagde bijeenroeping van de Kamer weten te
verhinderen, die intussen, ingevolge het vertrek der parlementaire afvaardigingen
naar het China van Mao én dat van Tsjang, praktisch onmogelijk is geworden. Op
de vergaderingen van de parlementscommissies voor Arbeid en Economische Zaken
kwam het nieuwe niet van de minister, maar van de oppositie, die de oprichting van
een parlementaire onderzoekscommissie eiste. Wel liet dhr Rey voor de
senaatscommissie een eerste licht vallen op de formule van de regering inzake
structuurhervormingen: ze zou analoog zijn met die in de elektriciteitssector. Het is
een zwakke formule, blijkbaar geïnspireerd door de bezorgdheid om de eenheid in
de regering, tussen liberalen en socialisten, wier programma terzake wel ten zeerste
verschilt. Een belangwekkender oplossing werd voorgesteld op het Congres der
Vrije Mijnwerkers, en aanvaard door ACV en ACW; ze kan samengevat worden als
‘medebeheer op nationaal, gewestelijk en ondernemingsvlak’. Ook de CVP zou erin
geslaagd zijn, een oorspronkelijke formule uit te werken die op de eerste twee
vlakken die van de arbeiders aanzienlijk benadert, op het derde echter minder
doctrinair en meer realistisch zou zijn. Als rond deze formule eensgezindheid kan
verkregen worden zou zij de al te zwakke van de regering best kunnen verdringen,
in de be-
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trokken opinie. Deze blijft woelig, ondanks de nieuwe in de schoot van de Gemengde
Mijncommissie verworven sociale voordelen.
Ze bleek ook door de socialisten van Marcinelle af te leiden in andere richtingen.
Zo ontstonden in de Borinage-mijnen onmiddellijke stakingen tegen de artsen toen
deze inzake ziekteverzekering rechtstreeks tegen de regering in poogden te ageren.
De regering veroordeelde deze actie en verklaarde de formulieren van de Nationale
Geneesherendienst ongeldig. De daaropvolgende besprekingen leken op het eerste
gezicht gunstig voor de geneesheren, die o.m. hun slag thuishaalden wat de nieuwe
honoraria betreft. Als men echter bedenkt hoe ze, in overleg met de Troclet-vijandige
mutualiteiten, door hun NGD een feitelijke toestand hadden kunnen scheppen die
de ‘wettelijke’ van de regering onhoudbaar maakte, zou die overwinning best een
Pyrrhus-zege kunnen zijn. Want nu beweegt alles zich naar de zoveelste nationale
conferentie toe, en is het nog geenszins zeker dat de bepalingen, gericht tegen de
autonomie van de mutualiteiten, de vrijheid der geneesheren, de vrijheid van keuze
en het beroepsgeheim zullen verdwijnen.
Gaat de schoolstrijd naar een nieuwe actualiteit? De oprichting van een rijkslagere
school in de Limburgse gemeente Lanaken, met daaropvolgend ontslag van de
gemeenteraad en het houden van een protestmeeting; van voorbereidende
afdelingen bij rijksmiddelbare scholen, zoals te Knokke waar het liberale bestuur
zelf meende te moeten protesteren, en bij rijkstechnische scholen, zoals te Libramont;
het hatelijk maneuver van het gemeentebestuur van Marcinelle dat aan Italiaanse
gezinnen van slachtoffers een woning ter beschikking stelde, op voorwaarde dat
de kinderen uit de vrije school teruggetrokken werden; dat alles verwekt nieuwe
opschudding. Overigens dient erkend dat de christelijke gemeenschap op
bewonderenswaardige wijze heeft standgehouden tegen de verleiding van de
Collard-scholen. Bij het nieuwe schooljaar mocht het vrij middelbaar onderwijs ruim
vijfduizend leerlingen (6%) meer tellen dan vorig jaar. Ook in het technisch onderwijs
is er vooruitgang.
De maand september bracht verder verschillende vergaderingen van studie en
bezinning over actuele problemen. De vroegere Vlaamse Sociale Week van het
ACW bleek dit jaar uitgegroeid tot Vlaamse Sociale Studiedagen, waaraan alle
christelijke sociale organisaties medewerken: op een zeer verantwoorde wijze
werden er de problemen van de parlementaire democratie in België behandeld.
Anderzijds was er het Davidsfondscongres, opvallend, o.m. door het voorstel tot
splitsing van de politieke partijen in een Vlaamse en een Waalse partij - maar zoals
men ziet heel wat minder realistisch. Belangrijk is intussen het manifest van het
Davidsfonds tot onmiddellijke oplossing van een reeks Vlaamse problemen:
arbeiders-mobiliteit, taalprobleem in Belgisch Kongo en in het binnenland, Vlaanderen
en de wereldtentoonstelling 1958, repressie en epuratie.
Minister Buisseret stelde een revolutionerende daad door de aanstelling van een
zwart kabinetsattaché, dhr Bolamba, die echter alleen de meest conformistische
inlandse opinie zou vertegenwoordigen. Sommige linkse persreacties doen
vermoeden dat dit gebaar plaats vond als antwoord op de aanstelling van de
kongolese bisschop Mgr. Kimbondo. Van socialistische zijde werd een
verdachtmakingscampagne gevoerd tegen het in vorige kroniek besproken manifest
van ‘Conscience africaine’, waardoor de invloed en de trefkracht van dit manifest
duidelijk wordt geillustreerd.
L. Deraedt
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Forum
Werner Kellers omstreden Bestseller
Werner Kellers lijvig boek, dat het vorig jaar in Duitsland verscheen onder de titel
Und die Bibel hat doch Recht en in 1956 in een Nederlandse vertaling van Ted
Logeman werd uitgegeven door H.J. Paris te Amsterdam, is een teken van
tegenspraak geworden, althans zeker in ons land. Het tijdschrift 't Heilig Land, dat
toch een terzake bijzonder bevoegde hoofdredacteur bezit, maakte er door een
bijlage in zijn april-nummer van dit jaar een zeldzame reclame voor, maar critici
wijzen het in het ene blad na het andere van de hand. Wanneer een medewerker
aan De Volkskrant toch een lans voor het boek durft te breken (4 aug. 1956), jaagt
hij prompt een professor van de Nijmeegse universiteit tegen zich in het harnas (14
aug. 1956).
Persoonlijk moeten wij erkennen, dat wij met de bespreking van dit boek een
beetje in de knoop zitten. Onze eerste kennismaking ermee gold de oorspronkelijke
Duitse editie, die ons door goede vrienden als een fenomeen werd gesignaleerd en
aanbevolen. Nu was het feit alleen al, dat de heer Werner Keller nog nooit in een
archeologische literatuurlijst gesignaleerd was, al voldoende om ons wat huiverig
te maken. Daarbij kwam nog, dat de titel van zijn boek een preciese weergave is
van een Engelse die, naar ik meen, al meer dan één boek gesierd heeft: ‘The Bible
is true’. Wij dachten ook aan het armzalige produkt van een Engelse Sir, die aan
zijn financiële bijdrage voor een Palestijnse opgraving het recht heeft ontleend een
boek te schrijven onder het motto: The Bible comes alive. Aanvankelijk hebben wij
er ons dan ook van onthouden op desbetreffende vragen het door ons trouwens
slechts nog diagonaal gelezen boek van Werner Keller aan iemand aan te bevelen.
Wij moeten echter bekennen, dat tenslotte een gezette lezing van de ruim 400
bladzijden ons oordeel in sterke mate gewijzigd heeft.
Wij willen hiermee niet zeggen, dat wij de uitgebrachte kritieken ongegrond achten.
Met name vallen wij allen bij, die de titel van Werner Kellers boek heel ongelukkig
achten. Als de waarheid (het ‘gelijk’) van de Bijbel door de oosterse oudheden
bewezen moet worden, is hij mij precies evenveel waard als het opus van Herodotus
of van Flavius Josephus, zelfs al zou hij tenslotte meer ‘gelijk’ blijken te hebben dan
deze of andere schrijvers. Het zou trouwens ook best mogelijk zijn een boek te
schrijven over alle vraagtekens, die juist de oosterse opgravingen met betrekking
tot de Bijbel hebben opgeworpen. Verder is het absoluut duidelijk, dat de
journalist-auteur weinig of geen weet heeft van de moderne, ook katholieke,
opvattingen omtrent het Oude Testament. Werner scheert alles over één kam,
onderscheidt geen vroege en latere en laatste teksten en schijnt voor alle verhalende
passages van Genesis tot Makkabeeën slechts één graad van historiciteit te kunnen
verwachten. Aan deze beide reeds door andere gemaakte opmerkingen zouden wij
ook nog de waarschuwing willen toevoegen, dat men niet alle door Keller
bijeengezette opgegraven gegevens en hun samenvallen met bijbelse teksten als
correct weergegeven of als onbetwistbaar mag beschouwen. Ons beperkend tot
een onderdeel, waarvan wij iets meer dan een doorsnee-kennis menen te bezitten,
hebben wij bijvoorbeeld opgemerkt, dat de auteur slechts de allervaagste begrippen
rijk is omtrent het bijbelse Jerusalem en de vele daardoor opgeworpen en
onderzochte problemen. Het is in dit verband voldoende erop te wijzen hoe hij
omspringt met de z.g. ‘tweede muur’, meer dan iets anders het kernpunt van het
hele complex van Jerusalemproblemen. Ofschoon hij op blz. 253 koning Hiskia een
‘tweede muur’ laat bouwen aan de noordzijde der stad (wat juist is), legt hij op blz.
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255 de Siloah-vijver, die toch het uiterste zuidelijke puntje van de hele historische
stad innam, ‘binnen de door Hiskia gebouwde tweede verdedigingsmuur’. Het zou
mij niet moeilijk zijn het verschil van ‘bron-
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nen’ aan te wijzen, dat de auteur binnen drie bladzijden tot deze contresens heeft
verleid. Verder lezende zien we op blz. 282 koning Hiskia ‘het zuiden door een
tweede muur laten versterken’ (hier is nogmaals ‘bron 2’ aan het woord), maar waar
de auteur tenslotte de verovering van Jerusalem door Titus verhaalt, vinden we de
‘tweede muur’ weer braaf op haar plaats, nl. in het noorden (blz. 391). Om nog een
ander voorbeeld te noemen: In het verhaal over de verdelging van Sodoma en
Gomorra stelt de auteur zich op het standpunt, dat men die steden in het zuidelijke,
ondiepe gedeelte van de Dode Zee gelegen moet denken. Voor die opvatting kan
hij zich op menige autoriteit beroepen, maar laat hij er toch vooral niet de geologen
bijhalen om te beweren, dat dit gedeelte van de Dode Zee circa 2000 v. Chr. (volgens
de auteur de tijd van Abraham) is ontstaan (blz. 87). Ik ken twee geologen van naam,
die het probleem ter plaatse hebben onderzocht en beiden de uitspraak gedaan
hebben, dat de zuidelijke bocht van de Dode Zee al bestond in een ver prehistorisch
verleden. Bezien we ook nog even de lange literatuurlijst van Kellers boek, dan
verraadt zich ook daar zijn onvolledige bekendheid met de vakliteratuur en een
soms amateuristisch aandoende keuze. Bij de lijst van tijdschriften ontbreekt zelfs
het meest eerbiedwaardige en voor alle Palestina-studie onmisbare Palestine
Exploration Quarterly.
Na dit alles gezegd en nog menige andere opmerking verzwegen te hebben
moeten we niettemin erkennen, dat het boek van Keller alles tezamen naar onze
mening toch veel lof verdient en niet met recht in globo kan worden afgewezen.
De oudheidkundige wetenschappen betreffende het Nabije Oosten danken hun
ontstaan aan het verlangen naar een beter begrip van de Bijbel en, al kan men deze
wetenschappen thans ook omwille van hun eigen object beoefenen, de drijfkracht
achter deze archeologische beweging blijft grotendeels de Bijbel, evenals de
belichting van het Bijbelverhaal nog steeds haar meest begeerd en gewaardeerd
rendement uitmaakt. Voor de Palestijnse oudheidkunde in het bijzonder is de bijbelse
factor praktisch exclusief, want zonder deze zou wel niemand nog de moed hebben
om geld, tijd en geduld te investeren in een cultuur-historisch zo armzalig en
tweederangs gebied als dat aan weerszijde van de Jordaan. De synthese van Bijbel
en oosterse oudheden is derhalve een studie- en schrijversobject van de eerste
orde.
Welnu, terwijl deze synthese tot nu toe nog slechts in brokstukken is ondernomen,
heeft Werner Keller het klaargekregen alles of nagenoeg alles in één groot tableau
bijeen te zetten, en dit op een wijze die voor iedere ontwikkelde lezer begrijpelijk is.
Het eerste vordert op z'n minst een grote belezenheid en veel ijver. En wat het
tweede betreft, men behoeft van dit soort popularizering maar weinig ervaring te
hebben om te weten hoe moeilijk ze is. In zulk een werk kan men niet verwachten
de weifelingen en reserves van de geleerde specialisten terug te vinden. Om iets
genietbaars te brengen moest Keller vaak kiezen tussen verschillende combinaties
of voorstellingen van zaken en het was zijn goed recht dan zijn keuze te laten vallen
op alles wat harmoniseert en illustreert, zolang hij maar probati auctores achter zich
had. Na lezing van het hele boek kunnen wij ons geen onderwerp herinneren, waarin
dit laatste niet het geval was. De auteur moest voor zijn boek ook simplificeren en
nuances, die zijn brede lezerskring zouden verwarren, verwaarlozen. Hij heeft dit
in het algemeen gedaan zonder de zaken te fausseren en meer dan eens de voorkeur
gegeven aan een pikante insinuatie boven een boute bewering. De auteur schiep
zich op deze manier ook de mogelijkheid van een vlotte verteltrant en wel niemand
zal durven ontkennen, dat zijn boek daardoor uitmunt. De journalist Keller was hier
kennelijk in het voordeel. Wij hebben boven enkele grote bezwaren tegen zijn produkt
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onderstreept, maar we moeten eerlijkheidshalve nu daaraan toevoegen, dat het
voornaamste eigenlijk slechts een zeer beperkt gedeelte van het werk betreft, d.w.z.
bijna alleen dat gedeelte waar de auteur zich met de problemen van de bijbelse
oergeschiedenis bezighoudt. Dat doet hij slechts in de eerste honderd bladzijden
en ook hiervan zijn de meeste nog gevuld
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met vermeldingen en beschrijvingen van archeologische feiten zoals de vondsten
in Oer der Kaldeën en in Mari aan de Eufraat. Het is ook niet geheel waar, dat de
auteur alle bijbelse gegevens van de vroege periodes letterlijk en in de moderne
zin van het woord waar wil maken. Zie maar eens naar zijn opgave van het getal
der Israëlieten die uit Egypte naar Kanaan wegtrokken (blz. 132 vlg.).
Als alles gezegd en gedaan is, blijft over dat we in dit boek met zijn inderdaad
vervelende titel (des uitgevers lokaas?) een werk bezitten, waarin de niet-specialist
kennis kan maken met het hele veld van de oosterse oudheid in een boeiende serie
van alsmaar verrassende ontdekkingen, waarvan de betekenis als belichting van
de Bijbel telkens en telkens opnieuw wordt gereleveerd. Die lezer zal de conclusie
niet kunnen weerstaan, dat er veel meer levensechtheid in het Bijbelverhaal zit dan
hij eerder kon vermoeden. Zelfs degenen die al met de stof vertrouwd zijn, zullen
onder de indruk komen van het feit, dat alle grote en vele kleine ontdekkingen hun
terugslag hebben op de Bijbelwetenschap en haar ontwikkeling. Persoonlijk hebben
wij die indruk nooit sterker gehad dan bij de lezing van Kellers bestseller.
Dr. J. Simons S.J.

Coëxistentie in haar werkelijke gestalte
Dat het zesde congres ‘Kirche in Not’ (Königstein/Taunus, 12-16 september) met
een discussie over de coëxistentie tussen de communistische en de zgn.
kapitalistische wereld een uiterst actueel onderwerp aansneed, staat buiten alle
twijfel. Zelfs het Vatikaan werd deze zomer een ‘Koexistenz-Theater’ toen het
fantastische nieuws over voelingname met de sovjet-ambassade te Rome aan de
kranten werd doorgegeven.
Indien de coëxistentie inderdaad zozeer de aandacht trekt, mag wel een zekere
moeheid t.o.v. het Oosten daaraan schuld hebben. Toen de vrije wereld voor een
paar jaren uit de vrederoes der overwinning ontwaakte en voor de communistische
dreiging alarm blies, kon men redelijkerwijze voorzien dat die spanning op de duur
moest afnemen: democratieën raken nu eenmaal snel vermoeid, dat is hun zwakheid.
Zij zoeken hun toevlucht in de vreedzame coëxistentie die tenminste de
psychologische druk vermindert.
Dat men te Königstein niet bij het zuiver theoretisch aspekt van de kwestie bleef,
daarvoor zorgden de vele emigranten en de missionarissen die het communisme
persoonlijk aan het werk hadden gezien.
Zuiver formeel bekeken, zo betoogde Professor Gustav Gundlach S.J., betekent
coëxistentie het vreedzaam samenleven van twee werelden met verschillend
economische, sociale, politieke en ideologische structuur, nl. de communistische
en de vrije of ‘kapitalistische’ wereld.
Coëxistentie kan een plaats hebben in de betrekkingen tussen mensen, tussen
staten en tussen de Kerk en de communistische landen. Alhoewel op zichzelf
denkbaar, zo meende spreker, heeft de coëxistentie precies wegens de filosofische
ondergrond van het communisme weinig kans op slagen. Immers, het marxisme
verwerpt zowel de Godsgedachte als het begrip mensenrechten in de gangbare
betekenis van het woord. Een basis voor een eventueel samenleven schijnt dus
niet voorhanden te zijn. Indien de Paus in zijn Kerstboodschap 1954 ook al sprak
van coëxistentie en daarmee een woord gebruikte dat door zijn communistische
associaties een verdachte klank had gekregen, meende hij iets heel bepaalds, wat
hij uitdrukte met ‘coëxistentie in de waarheid’.
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Na het referaat van Professor Gundlach hield het congres zich vooral bezig met
het praktische aspect van de kwestie en ontkwam zo aan het gevaar in zuiver
theoretische discussies te vervallen.
Lenin zelf was de eerste geweest om de coëxistentie voor te staan tegen het
einde van de burgeroorlog in Rusland (1920). Het was zijn bedoeling evenwel niet
tot een gentleman agreement te komen met de kapitalistische wereld: hij wenste in
de grond alleen een adempauze (peredysjka) om het land rust te schenken en
krachten te verzamelen voor de verdere strijd.
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De praktijken van de tegenwoordige communisten wijken geen haarbreed af van
die zienswijze. In de loop van de discussie deelde Pater Jozef Schyns, Scheutist,
de vergadering mee wat de Chinese communisten hem in de gevangenis hadden
gezegd: ‘Coëxistentie is slechts een middel tot de wereldrevolutie’. De communisten
beschouwden het als een overwinning dat de coëxistentie in het Westen wordt
besproken.
Reizen naar de U.S.S.R. en de Oostblokstaten werden door veel deelnemers aan
de discussie afgekeurd omdat de toeristen toch maar met onjuiste opvattingen
terugkeren en overigens de onderdrukte volken zelf een slechte dienst bewijzen
door hun psychologische weerstand tegen het communisme te helpen breken
(misschien is dit precies de bedoeling van de bolsjewieken wanneer zij buitenlandse
delegaties uitnodigen).
Nochtans, zo meenden andere sprekers, kunnen gesprekken en bezoeken niet
volledig worden uitgeschakeld. Drie waarborgen zijn evenwel noodzakelijk: de
bezoekers moeten in staat zijn zich met de sovjet-burgers te onderhouden zonder
tolk; zij moeten vóór hun vertrek reeds voldoende vertrouwd zijn met de
communistische ideologie (het dialectisch en het historisch materialisme); tenslotte
moeten zij de garantie ontvangen bewegingsvrijheid te krijgen.
Zelfs de Kerk mag - theoretisch gezien - het gesprek niet a priori afwijzen omdat
zij de opdracht heeft de redding van de zielen voor zover mogelijk te waarborgen.
De communistische opvatting over coexistentie kan men het best uit de praktijk
leren kennen. Professor Franz Borkenau, uit Zürich, gaf een meesterlijke verklaring
van de twintigste partijdag der KP in Sovjetrusland, die een tijdlang dé sensatie van
de dag was en trouwens blijft nawerken in de propaganda voor het vreedzaam
samenleven van de twee wereldsystemen. Zowel persoonlijke kwesties als het
doorbreken van pressure groups die vroeger door Stalin onderdrukt werden voornamelijk het leger, vertegenwoordigd door maarschalk Zjoekov - hebben
Chroestsjov tot een aanval op de overleden dictator, zijn vroegere meester,
gedwongen. Dat de eerste partij-secretaris die rede inderdaad uitsprak, wijst er op
dat hij er voorlopig althans niet in slaagde het partij- en staatsapparaat volledig in
handen te krijgen. Ook in deze zin zou de coëxistentie, door de partijdag als
wachtwoord aangenomen, veeleer een symptoom van binnenlandse onzekerheid
zijn dan wel een werkelijk verlangen naar internationale ontspanning.
Trouwens, de partijleiding heeft er op tijd voor gezorgd dat de kritiek op de
persoonlijkheidscultus niet tot een kritiek op het systeem zou uitgroeien. Anderzijds
oefent Tito druk uit op de satellietstaten om te voorkomen dat zij - vooral Polen - té
ver zouden gaan in de liberalisering en in de andere staten krachten zouden wakker
roepen die op de duur niet meer zouden kunnen worden ingetoomd. Het systeem
wil zichzelf tot elke prijs redden.
De coëxistentie zou, volgens het standpunt van Mikojan, sovjet-expert voor
buitenlandse handel, moeten samengaan met een ‘vredelievende economische
wedijver’ tussen de landen van het ‘democratisch’ blok en die met ‘kapitalistische’
structuur. Consul Hans Jonas, die de coëxistentie meer van de financiële en
commerciële gezichtshoek uit besprak, wees er op dat de sovjets deze vorm ook
niet willen vereeuwigen: zij zijn er veeleer van overtuigd dat hun systeem het beste
is en het op de lange duur noodzakelijkerwijze moet winnen op dat van de
kapitalistische wereld (Weltrevolution durch Wettbewerb). De vrije wereld kan de
handel met het Oosten niet zonder meer afwijzen, meende Consul Jonas, maar zij
mag zich niet door een financiële euforie laten meedrijven. Want een blik op de
industriële evolutie van de U.S.S.R. en op de nu volledig uitgevoerde wederzijdse
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afstemming van de satellietstaten op elkaar maakt het duidelijk dat Moskou de vrije
wereld langs financiële weg op de knieën wil dwingen.
Wij zouden nog aan de oprechtheid van de communistische vredeswil kunnen
geloven, kenden wij niet de ongehoorde woelarbeid die het Kremlin in de vrije wereld
onderhoudt. Professor Peeters uit
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Gent, die zijn aanspraak met zoveel temperament voordroeg, schetste de algemene
gang van de sovjet-propaganda. De sovjets, zo betoogde Professor Peeters, zijn
ervan overtuigd dat het communisme uit kracht van een historische noodzaak zal
overwinnen. Geweld gebruiken om die overwinning te verwerkelijken, zullen zij
alleen dan wanneer de vrije wereld zich krachtig te weer stelt. Het communisme
beschikt - in tegenstelling met onze wereld - over een volledig gestructureerde
ideologie en weet alle krachten zowel van de partijleden als van de partijlozen in
een grootscheepse activiteit in te schakelen. Indien de menselijke persoon al onder
de voet wordt gelopen, krijgt de ontevredenheid toch geen gelegenheid om zich te
kristalliseren. In de vrije wereld weet het communisme met veel kunde ‘dialectische
halfwaarheden’ uit te buiten, mantelorganisaties van alle slag levend te houden en
zelf het initiatief uit de handen te geven. Voeg daarbij nog - om een woord van Pius
XI te gebruiken - het ‘complot van het zwijgen der (vrije) pers’ en men begrijpt wat
voor beeld ‘coëxistentie’ bij een communist oproept.
Met de Einzelberichte over communistische infiltratie ving staatssecretaris Dr. Franz
Thedieck (Bonn) aan: de protesten zowel van Moskou als van de satellietstaten
tegen het verbod van de K.P.D. door het Bondsgerecht van Karlsruhe verduidelijken
in welke zin de communisten de niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden
van een andere staat opvatten. Het Karlsruhe-proces, dat drie jaren duurde, liet de
K.P.D. alle tijd om haar archieven in veiligheid te brengen en om een ondergronds
apparaat op te bouwen dat onmiddellijk in werking kon treden. Reeds vroeger waren
aanduidingen voorhanden dat zowel de S.P.D. (socialistische partij) als de D.G.B.
(eenheidssyndikaat) voor ondergraving in aanmerking kwamen. S.E.D.-organen uit
Berlijn-Oost hebben duidelijk laten verstaan dat deze woelarbeid in de toekomst
nog zal worden versterkt.
Duitsland trekt misschien meer onze aandacht omdat het onze nabuur is. Wij
mogen echter niet vergeten dat in de koloniale en half-koloniale landen evenals in
de Europese staten de communisten een buitengewone activiteit ontplooien. Wel
90% van het personeel aan de vroegere Keizerlijke Universiteit te Tokio
sympathiseren met het bolsjewisme. De sovjet-ambassade te Addis-Abeba telt 300
ambtenaren wat niet in proportie schijnt met het belang van dat land, maar de indruk
geeft een actie-centrum voor Afrika te zijn. Johannesburg, Zuid-Afrika, heeft 150
vrijgestelde communistische partij-beambten. In Frankrijk dienden de communisten
zich aan als de ‘partij der gefusilleerden’. In Praag werden 700 activisten voor Latijns
Amerika opgeleid. Deze feiten, door verschillende berichtgevers voorgedragen,
wijzen op een sterk doorgevoerde activiteit die de veel geprezen missie-activiteit
van de Katholieke Kerk in menig opzicht in de schaduw stelt.
Is dan geen afweer mogelijk tegen de bedreiging? Mgr. Josef Krahe, pastoor van
Friedland, het bekende Durchgangslager aan de zonegrens, meende in de nacht
van moreel en geestelijk verval, waarover hem zoveel berichten langs
oudkrijgsgevangenen toekwamen, lichtpunten te kunnen aanwijzen. Op zichzelf
genomen waren de door hem aangehaalde feiten betrekkelijk onbelangrijk maar
konden, gezien de onderdrukking van alle oppositionele stromingen in de U.S.S.R.
en in de Volksdemocratieën, als symptomatisch worden beschouwd.
De hoofdredacteur van de Rheinischer Merkur, Dr. Otto B. Roegele, onderzocht
vooral zijn eigen vak, de pers, die een niet te onderschatten rol speelt in de vorming
van de openbare mening in de vrije wereld t.o.v. het communistisch blok en van het
coëxistentie-begrip. De heer Roegele zag de voornaamste taak van de journalist in
het verduidelijken van de begrippen. Uit wat voorafgaat blijkt overvloedig met welke
omzichtigheid men begrippen als coëxistentie, door de communisten voorgestaan,
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dient te behandelen. Misschien is het de grote verdienste van het zesde congres
‘Kirche in Not’ tenminste dit begrip van zijn romantiek te ontdoen en in zijn werkelijke
betekenis scherp te stellen.
H.G. Aerts S.J.
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De ontwikkeling van de sexuologie
‘Nog steeds rust een zeker odium op het verwerven van kennis omtrent de
gepsychopathiseerde Mens en geeft het niet-willen-weten een schijnbare
gemoedsrust aan de nietgetekende’, schrijft Prof. Dr. E.A.D.E. Carp in een voorwoord
1)
op het Handboek der Sexuologie van Prof. Dr. Magnus Hirschfeld; en even verder;
‘Wanneer men in dit zo ernstig bedoelde boek de getekende Mensen in een bonte
rij aan zich voorbij ziet trekken, dan wekt deze bijna Breugheliaanse optocht nog
eerder mededogen dan afkeer’.
Bedoelde afkeer, de morele afwijzing en het sociale taboe verhinderden tot in de
tweede helft van de vorige eeuw, dat de psychopathologie van het menselijke
geslachtsleven nader werd onderzocht. Een van de eerste pioniers op het gebied
van de systematische onderzoekingen van de sexuele afwijkingen was de Hongaarse
medicus Kahn. Naast en na hem interesseerden Von Krafft Ebbing (Psychopathia
Sexualis, 1885) Forel (Die Sexuelle Frage, 1905), Havelock Ellis (Studies in the
Psychology of sex, 1906-1908) e.a. zich voor deze omstreden materie. Het
levenswerk van Magnus Hirschfeld vormt een hoogtepunt in deze serie werken van
psychologisch geschoolde artsen.
Hirschfeld werd op 14 mei 1868 geboren te Kolberg aan de Oostzeekust. Eerst
hield hij zich bezig met wijsbegeerte en literatuur, maar tenslotte werd hij arts gelijk
zijn vader. Na omzwervingen door de gehele wereld, waarbij hij met de
levensgewoonten van verscheidene primitieve volkeren kennis maakte en van
gedachten wisselde met bekende autoriteiten op het gebied der sexuele wetenschap,
vestigde hij zich in Duitsland, stichtte een Institut für Sexualwissenschaft, verbond
daaraan in 1919 een huwelijksbureau, en publiceerde zijn ervaringen en resultaten
in het Monatschrift für Sexualwissenschaft, dat hij in 1908 tesamen met Rohleder
en Kraus had opgericht. Voorts was hij deskundige voor forensische psychiatrie bij
de Berlijnse rechtbanken. Hij bestreed het alcoholmisbruik en maakte de samenhang
tussen alcoholisme en sexuele aberratie tot een onderwerp van diepgaande studie.
Vóór het optreden van Magnus Hirschfeld beschouwde de medische wetenschap
de abnormale verschijnselen van het geslachtsleven als constitutionele fenomenen,
welke voortkwamen uit de fysieke en psychische aanleg van het desbetreffende
individu. Nog vóórdat Steinach dit deed, beweerde Hirschfeld, dat hoeveelheid en
verdeling van de geslachtshormonen invloed uitoefenen op de menselijke sexualiteit.
Daarnaast bewees hij, dat alle sexuele afwijkingen (mede) veroorzaakt worden door
onregelmatigheden in de ontwikkeling van het individu, en hij paste de resultaten
van de psychoanalytische school toe op sexuele afwijkingen van fysieke oorsprong.
Na zijn eerste boek (Sappho en Socrates, 1896) publiceerde Hirschfeld o.a. een
werk over de homosexualiteit, een Sexuele Pathologie in 3 delen en een
Kompendium van de Sexuele Wetenschap in 5 delen. De regeringsovername door
Hitler was voor Hirschfeld reden om naar Frankrijk uit te wijken. De eigen uitvoering
van het plan om een samenvattend studieboek over de sexuele pathologie te
schrijven werd door zijn dood verhinderd. Het werd evenwel voltooid door zijn
leerlingen, die het onder zijn naam in het licht gaven, ter nagedachtenis aan de
grote leermeester.
Dit boek, dat nu in vertaling voor ons ligt, is uitsluitend bedoeld voor artsen, juristen,
geestelijken, pedagogen en psychologen. Als zodanig is het zeker waardevol, hoewel
het zeer eenzijdig biologisch van opzet is en ettelijke van Hirschfeld's grondstellingen
verouderd zijn. De Mens, terecht door Carp met een hoofdletter geschreven,
1)

Geautoriseerde bewerking door H.P. van den Aardweg, Uitg. A.J.G. Strengholt, Amsterdam,
1956.
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verschijnt in het standaardwerk van Hirschfeld slechts als een defect wezen, gestoord
in zijn aanleg, gekneusd in zijn ontwikkeling en gehandicapt in zijn sociale contacten.
Over het menselijke geslachtsleven is reeds veel nagedacht en geschreven. De
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hedendaagse lectuur over dit onderwerp is - en dan volgen we Prof. Dr. J.H. van
den Berg - te verdelen in twee groepen. De verreweg omvangrijkste groep wordt
uitgemaakt door al die werken welke voorlichting wensen te geven. Deze op de
praktijk afgestemde boeken ontlenen hun instructiestof aan de werkelijkheid, en
bedoelen enerzijds sexuele afwijkingen te voorkomen, anderzijds deze afwijkingen
resp. ziekelijke openbaringen verklarend toe te lichten. De auteurs zijn veelal medici.
Uit de ontelbare kleine en grote, deugdelijke en ondeugdelijke voorbeelden van
deze groep noem ik het onlangs in vertaling verschenen werk van Dr. W.
Morgenthaler: Man en Vrouw in liefde, huwelijk en geslachtsleven
(Assen-Amsterdam, 1956). Dit lijvige encyclopedische boek is geen geschikte
leidraad voor de katholieke lezer, omdat het niet geschreven werd vanuit een positief
christelijke mensbeschouwing, welke juist op dit gebied van zulk een essentiële
waarde, steun en betekenis is. Daarentegen is het boek van Prof. Dr. X. van
Hornstein en Prof. Dr. A. Faller: Gaaf geslachtsleven (Roermond-Maaseik, 1951),
dat eenzelfde soort voorlichting beoogt, geheel beantwoordend aan de eisen, welke
aan zulk een boek voor katholieke lezers gesteld mogen worden. In de
laatstgenoemde twee sexuologieën wordt aan de perversies een luttel aantal pagina's
gewijd, resp. 20 en 10 blz.; het accent ligt op het normale geslachtsleven en alle
mogelijke facetten daarvan. Het voortdehand liggend gevaar van de meeste
sexuologische werken is, dat het christelijke huwelijk door de materialistische en
naturalistische zienswijze uit de voegen wordt gelicht.
De tweede aanmerkelijk kleinere groep bestaat uit werken, waarin de schrijvers
een antwoord zoeken op de vraag naar de betekenis van het geslachtelijk contact,
de betekenis van het huwelijk voor de echtelieden. Dit antwoord ligt verankerd in
een antropologie van het geslachtelijk samenzijn. Een belangwekkende poging
hiertoe werd gewaagd door de psychiater Ernst Michel in zijn studie over Het
2)
Huwelijk . Dit boek werd bij decreet van het H. Officie d.d. 15-XII-1952 op de Index
geplaatst, omdat de auteur zich distancieerde van bepaalde objectieve normen ter
regeling van de wederzijdse huwelijksbetrekkingen en te zeer het erotische
genotselement in het huwelijk beklemtoonde. Dit kerkelijk verbod neemt niet weg,
dat de antropologische benaderingswijze van Michel als zodanig lof en navolging
verdient. Het ware te wensen, dat iemand de door Dr. H. Ruygers pr. in zijn
dissertatie over De beide geslachten (Roermond-Maaseik, 1953, 2d edruk) gevolgde
gedachtenlijn doortrok tot in een meer omvattende christelijke antropologie van het
huwelijk. Ruygers' denktrant is verwant aan die van Michel, en verscheidene van
de door Ruygers geëxpliciteerde gezichtspunten worden ook bij Michel aangetroffen.
Ruygers bracht in een studie over de wijsbegeerte van de geslachtelijke differentiatie
naar voren, dat het menselijke lichaam het ontwerp van het bestaan in sterke mate
motiveert, doordat de zin van het lichamelijke eerst in de ontmoetingen wordt ontdekt.
Hij toonde aan, dat de verschillen in bezielde lichamelijkheid tussen de sexen, door
de geslachtsverschillen in de onbezielde levende natuur voorbereid, aan de mens
de mogelijkheid bieden om hieraan de liefde te ervaren, in hem de liefde op te
roepen, die naar het woord van Vondel ‘meer dan enig andere, Gods liefde nader
komt’. De werkelijke belichaming van het ik vraagt van de mens de vrije aanvaarding
van zijn bezielde lichamelijkheid, wat ook betekent: de eerbiediging van de
bovenindividuele verwijzing, die in de voortplantingsmogelijkheid lichamelijk ligt
vervat. In sexuologische beschouwingen van deze aard verschijnt de mens eindelijk
als Mens.
Kijkend langs de boekenplanken, iets langer verwijlend bij enkele recente
aanwinsten, bracht ik U vluchtig in kennis met de verscheidenheid van publikaties
2)

Vert. door Dr. T.J. Langeveld-Bakker, Uitg. G.F. Callenbach, Nijkerk, 1955.
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op sexuologisch gebied, er op gewezen hebbend hoe onschatbaar veel op dit terrein
van medisch-biologische en psychiatrische zijde reeds is aangebracht en wat er
van christelijk-antropologische zijde nog zou kunnen worden aangevuld.
J.J.C. Marlet, arts
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De Magiër uit het noorden
Johann Georg Hamann (1730-1788) schreef geen dikke boeken, hield er geen
wijsgerige systemen op na, en vond dan ook niet de weg naar de handboeken, die
bedoelen de geschiedenis van het menselijke denken te beschrijven in zijn grote
momenten en figuren. Hij was een staden tijdgenoot van Kant en een bewonderaar
van diens scherp vernuft, meer dan van de vruchten van dit vernuft. Kant hielp de
in de strijd om het brood zeer onbekwame Hamann aan een baantje; hij had veel
consideratie voor de overvloedige en schijnbaar nutteloze kennis van zijn arme
vriend, maar vermocht diens vitale genie niet naar waarde te schatten. Toch was
Hamann reeds vóór zijn veertigste jaar over heel Duitsland bekend als de Magus
des Nordens, en de onrustigste, meest creatieve en met de zelfvoldaanheid der
Aufklärung ontevreden geesten zochten zijn omgang en vriendschap. Zijn invloed
op de jonge Herder, vanaf het ogenblik dat deze zijn hogere studies te Königsberg
begon, was beslissend voor diens evolutie, en langs Herder zullen Hamanns
opvattingen over cultuur en taal, over genie en natuur, over de ‘gansheid’ van het
menselijke geestesleven, de Duitse romantiek bevruchten.
Meer en meer gaat men beseffen, dat het niet volstaat, de rationalistische en
idealistische wijsgeren te bestuderen, om een inzicht te verwerven in de evolutie
van het Duitse geestesleven. Naast de ‘officiële’ school van de vakfilosofen ontwikkelt
zich in ondertoon de eigenlijke evolutie van de wereldvisie en levensbeschouwing,
waaruit de Duitse romantiek zou ontstaan. Te gemakkelijk schaart men de grote
figuren van deze stroming, die men mystiek gaat noemen omdat zij de zin voor het
mysterie in de menselijke ervaring steeds erkent, in het gevolg van Jakob Böhme,
en probeert men ze tegenover de idealistische wijsbegeerte te stellen. De overgang
van het statische der XVIIIe eeuw tot het dynamische van de XIXe, van Leibnitz tot
Hegel, werd ingeleid door Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte, waarin
de opvatting van een absoluut, op zichzelf staand, ‘klassiek’ en algemeen-geldend
denk- en dus ook waardesysteem plaats maakt voor de gedachte van evolutie, van
worden en groei, van gebeuren-in-de-tijd en de daarmee gepaard gaande
belangstelling voor het oerfenomeen en zijn ontstaan, in de taal, in de letterkunde
der oude volkeren, in de ethica, in de religie.
Als zoon van een welgesteld dokter van Königsberg kon de jonge Hamann zich
geheel en al aan de studie wijden. Met echte achttiende-eeuwse kennisdrang streefde
hij een soort universele wetenschap na en studeerde in zijn vaderstad theologie en
natuurwetenschappen, filologie, rechten en zelfs mathesis. Toch vormde hij
hoofdzakelijk zichzelf door volhardende lectuur, vanaf de nieuwigheden der Franse
encyclopedisten tot de Bijbel en de Koran (steeds in het origineel, waartoe hij dan
ook, in een zelf-opgelegde dwangarbeid, dikke grammatica's en tekstboeken van
oude en oosterse talen doorworstelde). Het grootste deel van zijn leven verloopt in
de Oost-Duitse provincie van zijn jeugd, en zijn humor en geestigheden zullen steeds
iets van het rauwe en ongepolijste van het ‘derbe Leben’ in de noordergouw bewaren.
Om van thuis onafhankelijker te zijn, wordt hij met 22 jaar huisleraar bij
aristocratische families van de provincie Riga. Maar ook daar blijft hij onrustig en
onvoldaan, tot zijn vriend, de zakenman Christ. Berens, hem een handelsreis naar
Londen opdraagt. Hamann kan nu eindelijk de grote reis maken, waarnaar hij zo
verlangde, maar met de commerciële zijde van de onderneming loopt het in 't
honderd. Te Londen zou zijn leven een beslissende wending nemen, waarover hij
echter nooit duidelijk uitleg gaf. In hoofdzaak kwam deze wending neer op een totale
religieuze bekering, waarschijnlijk na een heftige, mystiek getinte ervaring. Uit zekere
allusies van zijn briefwisseling kan men opmaken, dat zijn bekering volgde op een
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morele schok: misschien juist door zijn naïviteit was hij te Londen bijna verstrikt
geraakt in een kring van onverkwikkelijke morele perversie.
Teruggekomen als overtuigd en aan-
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vankelijk wel eens vervelend Bijbellezer en -citeerder, werpt hij zich opnieuw in een
overmaat van privaatstudie, steeds levend op de kosten van zijn oude vader. Voor
Kanter, de grote boekhandelaar en uitgever van Königsberg, bezorgt hij
besprekingen, terwijl hij van de talrijke eigen projecten nooit veel afwerkt of publiceert.
Hij gaat een ‘gewetenshuwelijk’ aan met het dienstmeisje Regina Schumacher, bij
wie hij vier onwettige kinderen krijgt, - één van de aspecten uit zijn leven, die hem
wel eens als de ‘Duitse Rousseau’ doen voorstellen. Na de dood van zijn vader kan
hij bestaan dank zij de goede diensten van Kant, die voor hem een plaats bij de
douane verkrijgt: naast zijn gezin heeft hij immers ook zijn zwakzinnig geworden
jongere broeder, in wiens levensonderhoud hij wil voorzien; zo verloopt zijn leven
in hard werken en relatieve armoede.
Te Münster-in-Westfalen had vorstin Gallitzin een klein hof van kunst en letteren
weten te stichten, zoiets als een katholieke tegenhanger van het weinig religieus
gestemde Weimar. Daar verbleven o.a. Hemsterhuis en de gebroeders Stolberg;
daar ook bracht Hamann, na vele vergeefse uitnodigingen, in vrede en eindelijke
bevrijding van alle materiële zorgen, zijn laatste levensjaren door.
***
Als men Hamann's Sokratische Denkwürdigkeiten, zijn Gedanken über meinen
Lebenslauf of zijn Denkmal der Mutter leest, dan blijkt hij geen gemakkelijk auteur,
doch de lezer wordt getroffen door de drang, die hij bij de schrijver overal aanwezig
voelt, om de afstand tussen woord en ding te verminderen, om zich nooit tevreden
te stellen met abstracte begrippen en uitdrukkingen, maar om de kern der dingen
in hun totaliteit te vatten. Ook Rousseau had nog onontgonnen gebieden van de
menselijke beleving voor het woord toegankelijk en uitdrukbaar gemaakt: de wereld
van de instinctieve en elementaire gevoelens, die door de XVIIIe eeuw zorgvuldig
beneden het bewustzijnspeil van een gerationaliseerde uitdrukking werden gehouden.
Doch Hamann ging verder dan Rousseau: hij zoekt in het woord de substantie, de
‘Dinglichkeit’ te vatten, - een streven, dat heel de letterkunde na hem zal beheersen.
‘Alles, was der Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun durch Tat oder Wort
oder sonst hervorgebracht, musz aus samtlichen vereinigten Kräften entspringen;
alles Vereinzelte ist verwerflich’. Zo heeft Goethe Hamanns grondidee omschreven.
Goethe zelf had gehoopt éénmaal een Hamann-uitgave te kunnen bezorgen. Doch
daartoe was het verzamelen van zijn brieven essentieel. En daar de Magiër uit het
Noorden de mensen meer beïnvloedde door persoonlijk contact dan door zijn
publicaties, zo verschijnt hij vooral in zijn briefwisseling levensecht en spontaan.
1)
De twee eerste bundels van deze briefwisseling zijn thans verschenen . Zij
bevatten de brieven van 1751 tot 1769, hoofdzakelijk de brieven aan zijn
boezemvriend Johann Gotthelf Lindner, in deze jaren Rector van het Domcollege
te Riga. Eveneens de brieven aan de jonge Herder, vanaf de aanvang hunner
kennismaking, samen met Herders brieven aan zijn geleerde oudere vriend, zodat
wij eindelijk beschikken over de wetenschappelijke uitgave van één der interessantste
correspondenties uit de Duitse cultuurgeschiedenis.
A. Deblaere S.J.

Apostolaat op wetenschappelijke basis?
1)

Johann Georg Hamann, Briefwechsel, herausg. von W. Ziesemer und A. Henkel. - Insel-Verlag,
A. Kippenberg, Wiesbaden, 1955-1956, Bd 1: 1751-1759, XV-477 pp.; Bd 2: 1760-1769,
XVI-544 pp., ing. per deel D.M. 27.
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Van 31 augustus tot 2 september had te Leuven in de gebouwen van het Hoger
Instituut voor Lichamelijke Opleiding de vijfde Internationale Conferentie voor
Godsdienstsociologie plaats. Opgericht te Leuven door Kanunnik Jacques Leclercq
in 1948, blijkt deze conferentie nu uitgegroeid tot een der belangrijkste vormen van
internationaal contact binnen de Kerk. Van Breda (1951) over La Tourette Lyon
(1953) tot Leuven loopt één lijn van
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toenemende wetenschappelijke en apostolische arbeid. Nederland, Frankrijk en
België schijnen trouwens de leiding in deze nieuwe wetenschap te hebben.
Het K.S.K.I. (Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut) van 's-Gravenhage is in tien
jaar onder de leiding van Prof. G.H.L. Zeegers uitgegroeid tot een onmisbaar
voorlichtingscentrum in dienst van het Nederlands Episcopaat: de stichting van
nieuwe parochies, de optimale spreiding van ziekenhuizen en onderwijsinstellingen,
de evolutie van priester- en zusterroepingen, de behoefte aan katholieke academici,
inzonderheid geneesheren, het verdelen van te grote bisdommen worden als zovele
studie-objecten door de Hiërarchie aan het Instituut toevertrouwd. Intussen kreeg
dit research-centrum voor kerkelijke planning een ruim internationaal statuut met
hoofdzetel te Genève en talrijke succursales in Europa, Afrika en Azië.
In Frankrijk ging men minder dirigistisch, maar even ernstig aan het werk. Prof.
G. Le Bras van de Sorbonne, Kan. F. Boulard van de ‘Action Catholique Rurale’, J.
Lebret O.P., leider van ‘Economie et Humanisme’ (La Tourette), en Prof. J. Labbens
van Lyon bezielen équipes van geestelijke en leken in haast ieder diocees.
Honderden rapporten over parochies, gewesten en bisdommen werden verzameld;
een permanent bureau te Parijs leidt de verdere onderzoekingen, meegedeeld in
de zesmaandelijkse ‘Archives de Sociologie des Religions’; tenslotte werd aan het
Institut Catholique een bijzondere faculteit voor Etnologie en Godsdienstsociologie
opgericht.
Laatst van al is men in België met een ‘Centrum voor Godsdienstige Studiën’
begonnen, met zetel te Brussel onder de leiding van Fr. Houtart, secretaris bij het
Aartsbisdom Mechelen. Onder zijn impuls werd de religieuze anatomie van geheel
Waals Brabant onderzocht en in zes bundels gepubliceerd; samen met J. Van Houtte
organiseerde hij de model-enquête naar de zondagspraktijk te Gent (1956); gesteund
door een staf urbanisten bestudeert hij de herverdeling der parochies te Brussel en
te Antwerpen. Hem viel de inrichting van deze conferentie te beurt.
Meer dan 200 priesters en leken uit 19 verschillende landen en 4 continenten
vormden er de zoekende Kerk in miniatuur. Opvallend en betreurenswaardig bleek
het tekort aan belangstelling van Vlaamse zijde: de abnormale verhouding van
slechts 14 vlaams-sprekenden op de 64 ingeschreven Belgen mag geen symbool
worden voor gemis aan apostolische luciditeit in Vlaanderen, juist nu het zelf voor
de grote dreiging der ontkerstening komt openstaan.
Na een algemeen overzicht van J. Labbens over de evolutie sedert 1953 werd
de eerste dag gewijd aan het vraagstuk der roepingen. Prof. J. Dellepoort (Breda)
behandelde de problemen en methodes van een systematische studie der
priesterroepingen, terwijl Prof. E. Collard (Leuven) hetzelfde deed voor de roepingen
der kloosterzusters op basis van het onderzoek dat Madame Mattez (Belgisch
Kongo) verrichtte in het bisdom Doornik. Uit de discussies bleek dat men weldra tot
een internationale studie van het probleem kan overgaan, gezien de ver gevorderde
nationale analyses (Boulard in Frankrijk, Tufari in Italië, Groner in Duitsland, Nabais
in Portugal, enz.). Vanzelfsprekend zouden daaruit belangrijke conclusies voor de
selectie en opleiding volgen.
De beide volgende dagen werden om de parochie gecentreerd. De evolutie der
stadsparochie werd ecologisch gesitueerd door D. Szabo (Leuven, Parijs) en sociaal
ontleed door J. Fichter S.J. (New Orleans, U.S.A.). Meesterlijk beschreef deze
voorman der katholieke Amerikaanse sociologie de techniek der micro-sociologie
in haar toepassing op de doorsneestadsparochie; hieruit werd o.m. duidelijk hoezeer
een parochiale ‘gemeenschap’ utopisch is geworden. Rio de Janeiro, Chicago en
Brussel dienden F. Houtart tot illustratie om de dringende nood aan interparochiale
planning in elke agglomeratie in het licht te stellen. Maar te kleine en te zeer
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verspreide landelijke parochies stellen niet minder problemen dan de gigantische
stadsparochies. H. Mendras (Parijs) beschreef in een zeer opgemerkte les de
demografische wijzigingen, die het godsdienstig leven van het platteland voortaan
zullen conditioneren: de moderne cultuur versteedst onbarmhartig de
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meest afgelegen dorpjes en dwingt de inwoners tot het opgeven van de veiligheid
der ‘gesloten gemeenschap’. Zielzorg, die hiermee geen rekening houdt, werkt
ontkerstening in de hand.
Naar aanleiding van het rapport van F. Boulard over het optimum der bevolking
voor de landelijke parochies (niemand durft een concreet cijfer vooropstellen)
ontstond een geanimeerd twistgesprek tussen Boulard enerzijds en anderzijds
Fichter, de Lestapis (Parijs) en Fogharty (Engeland). Hieruit bleek dat men het
belang van de cultureel-psychologische factor en de beslissende invloed van kleine
kernen bij de vorming van een parochie al te lang onderschat heeft ten voordele
van de traditioneel gevestigde geografische grondslag.
Pastoor Laloux geeft tenslotte enkele voorbeelden van planning en herkaveling
van landelijke parochies in het bisdom Namen, waarbij hij het axioma voorhoudt:
‘le rural en Belgique est le semi-urbain en évolution vers la ville’.
Met een taalvirtuositeit, tintelend van geest en geestigheid, hield G. Le Bras de
sluitingsrede. Deze leek-canonist, die naar beweerd wordt de Franse bisschoppen
benoemt, drijft telkens opnieuw de sociologie vooruit naar nieuwe domeinen, van
de statische sociografie naar het berekenen van de godsdienstige vitaliteit, naar het
becijferen van het religieus dynamisme in een gemeenschap (te meten naar de
graad van aanpassingsvermogen en de intensiteit van de geest van verzet en
verovering). Hij vraagt naar diepere studie van de wisselwerking tussen Kerk en
sociale klassen, naar een sociologie van het atheisme en de onverschilligheid; en
tenslotte verruimt hij heel het vorige perspectief door te verwijzen naar de mogelijke
sociologie van het Kerkelijk Recht, de Liturgie en zelfs het Dogma, waarbij de recente
‘sociology of knowledge’ methodologisch dienstbaar kan zijn.
De vergadering werd besloten met het aanvaarden van een nieuwe internationale
voorzitter, Prof. J. Labbens, met als secretaris F. Houtart. Om hun uitzonderlijke
verdiensten als stichter en pionier worden J. Leclerq en G. Le Bras als erevoorzitters
gehuldigd.
De aanwezigheid op dit congres van Mgr. Lecordier, hulpbisschop van Parijs, en
van verscheidene Belgische hoogwaardigheidsbekleders, was een bewijs voor het
belang dat de Kerk aan deze nieuwe wetenschap hecht. Zij is nochtans nauwelijks
begonnen. Meerdere onderwerpen vragen in de nabije toekomst om realisatie.
Internationaal en dus echt ‘katholiek’ werk op grote schaal zal eerst mogelijk zijn,
zodra ieder bisdom over eigen specialisten beschikt. Grotere nationale
registratie-technieken (naar het model van Mgr. Groner te Keulen) zijn vereist;
daartegenover vergt de micro-sociologie meer nuancering in de studie van wijk,
stand en gewest, vooral door het sterker benadrukken van de culturele en historische
aspecten in het sociale gegeven. Een enorm werkterrein ligt nog volkomen braak:
de sociaal-psychologische factoren, die de religieuze of a-religieuze publieke opinie
bepalen, moeten achterhaald worden om geleidelijk de diepere oorzaken van een
toestand of een mentaliteit te kunnen omschrijven. Met de positieve aanwending
van de resultaten der studies schijnt men, buiten Nederland, nog nauwelijks
begonnen. Toch ligt hier de natuurlijke hefboom voor alle toekomstige leiding in de
apostolische arbeid van de Kerk als zichtbare instelling. Zonder inzicht is apostolische
efficiëncy onmogelijk, en zonder wetenschappelijke apparatuur is elk inzicht in de
ingewikkelde structuur van de topzwaar georganiseerde moderne samenleving wel
geheel utopisch.
Dit congres is een teken van de jeugd der Kerk. Zij wil van onze tijd zijn en tracht
haar aanpassingen wetenschappelijk te verantwoorden. Toch mogen wij intussen
het waarschuwend woord van H. de Lubac niet vergeten, dat zonder verinnerlijking
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van geloofsleven iedere aanpassing nutteloos wordt en verdere vervlakking zal
meebrengen, want ‘als de Heer het huis niet bouwt, is alle arbeid nutteloos’.
J. Kerkhofs S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst
Charles, S.J., Pierre, Etudes missiologiques (Museum Lessianum. Sect.
Miss., 33). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 434 pp., Fr. 200.
Het is een uitstekende gedachte geweest uit het zeer verspreide en daardoor weinig
toegankelijk missiologisch oeuvre van P. Charles de meest markante en voor zijn
geesteswending meest typische stukken te verzamelen. Vooraan komt een boeiende
levensschets van de hand van J. Masson. Een eerste deel bundelt opstellen van
algemene aard: dogmatische fundering van de missie: waarom missie, waartoe,
hoelang. Algemene methodologische problemen worden er behandeld, b.v. in het
uiterst suggestieve Missiologie et acculturation. Een tweede deel bestaat uit studies
over Afrika waaronder we vooral aanstippen: Cellule sociale et famille en Afrique
noire, Les sociétés africaines devant la législation du travail, Problème des langues
véhiculaires principalement en Afrique. Het derde deel behelst opstellen over
Xaverius, Japan, de Islam. Daar wordt o.a. afgerekend - in François Xavier est-il
actuel? - met de romantische Xaverius à la Bellessort en het beleid, het tactisch
genie geopenbaard dat zo maar niet dadelijk voor oningewijden blijkt bij een
oppervlakkige beschouwing van Xaverius' optreden. Een zeer nuttige algemene
bibliografie sluit het geheel af. De uitgevers hebben ten volle hun doel bereikt: ze
bieden ons een waardig overzich van Charles' missiologische produktie en maken
een aantal studies bereikbaar die met brio geschreven, stevig gedocumenteerd en
dynamisch gedacht nog steeds van grote betekenis blijven voor de missionering.
R. Leys

Daniélou, Jean, Dieu et nous (Eglise et Temps Présent). - Grasset, Parijs,
1956, 252 pp., Fr. Fr. 585.
Dit boek is de vrucht van een reeks lezingen welke schrijver hield voor de
studenten-kring ‘Centre-Richelieu’. Steeds is schrijver er om bezorgd God zelf te
laten spreken in plaats van ‘over God’ te spreken. Op verschillende wijzen heeft
God tot de mensen gesproken: in zijn schepping spreekt hij tot alle mensen, in de
bijbel spreekt hij door zijn profeten, ten slotte sprak Christus tot de mens. God blijft
tot de christen mens spreken in zijn kerk en in de mystiek-begenadigden. Deze
hoofdstukken zijn eerder een zeer goede inleiding in het probleem van God dan wel
een oorspronkelijke studie; vlot en klaar in zijn uiteenzetting, wordt het delicate
probleem toch in zijn rijke verscheidenheid gesteld. Op enkele plaatsen schaadt de
klare veralgemening toch de juistheid van het inzicht b.v. waar op blz. 57 zonder
het minste onderscheid beweerd wordt ‘L'expérience religieuse est éminemment
subjective’.
F. Vandenbussche

Cranston, Ruth, The Miracle of Lourdes. - McGraw-Hill Book Company,
New York-Londen, 1955, 290 pp., sh. 34/-.
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Deze reportage over Lourdes bundelt de meest betrouwbare en treffende gegevens
van de beste recente Lourdes-auteurs en verrijkt die met het persoonlijk getuigenis
van de schrijfster, die met heel wat genezenen, artsen en personaliteiten van Lourdes
contact nam en ook haar persoonlijke reacties op atmosfeer en bedrijvigheid van
de beroemde bedevaartplaats weergeeft. De serene objectiviteit, de onbevangen
eerlijkheid en de religieuze wijding waarmee deze niet-katholieke journaliste (Ruth
Cranston is protestant) haar onderwerp benadert, hebben haar boek tot het mooiste
en meest aangrijpend Lourdes-boek van de laatste tijd gemaakt.
Wij bezitten in het Nederlands geen enkel document van enige omvang over
Lourdes. Een Nederlandse vertaling van dit werk, met het oog op het aanstaande
Lourdes-jaar, zou dan ook zeer welkom zijn.
L. Monden

Drijvers, Pius, O.C.S.O., Over de Psalmen. Een inleiding tot hun
betekenis en geest. Met een voorwoord van Prof. Dr. W.K.M. Grossouw.
- Het Specturm, Utrecht, Antwerpen, 1956, 210 pp., uitvoerige registers,
f 6.90.
Dit boek verdient bijzondere aandacht. Het is enig in zijn soort en er is grote behoefte
aan. Vooreerst zijn er werkelijk mee geholpen al degenen, die geregeld psalmen
(moeten) bidden. Wat, blijkens de ervaring, uitgebreide psalmencommentaren niet
bereiken, speelt dit bescheiden boek klaar: het geeft de sleutel niet slechts tot het
verstaan maar vooral tot het bidden van de psalmen. En wat het voornaamste is:
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die sleutel is authentiek. Het is dus niet zó, dat de schrijver een aardig middeltje
heeft gevonden om tijdens het psalmgebed vroom bezig te zijn, hij dringt door tot
de eigenlijke, eeuwige en daarom steeds actuele en christelijke zin van de psalmen
zelf. Vervolgens dient dit boek ook hartelijk verwelkomd te worden door de velen
die graag wat dichter bij de H. Schrift gebracht willen worden. Dit boekje gaat in op
de kern van de vraag: wat willen de psalmen eigenlijk? Nu willen de psalmen in
verhevigde mate juist wat de Schriftuur in haar geheel wil. Zo reikt de draagwijdte
van dit boek veel verder dan zijn titel en zijn bestek, allerminst echter door in
algemeenheden te vervallen, want het is en blijft een inleiding op de psalmen en
behandelt al het eigenaardige daarvan: de psalmsoorten, de voornaamste thema's,
hun structuur, mentaliteit en ontwikkeling, Om te lezen en te herlezen en zich geheel
eigen te maken.
H. Renckens

Heaton, E.W., Everyday Life in Old Testament Times. Illustrated from
Drawings by Marjorie Quennell. - Batsford, Londen, 1956, 240 pp., 12
S.
Een gemakkelijk leesbaar, rijk geïllustreerd boek met een schat van
wetenswaardigheden, die kleur en leven geven aan menige bijbeltekst. Naast allerlei
studies, die de kern van de bijbelse boodschap trachten te benaderen, behoudt een
boek als dit altijd recht van bestaan en biedt zelfs een onmisbare aanvulling. De
Bijbel is geen theoretisch betoog, maar concreet en vol van het bonte leven. Dat
komt in dit boek tot zijn volle recht. Het is de moeite waard Gods woord te leren
kennen in zijn historische gestalte.
H. Renckens

Formation religieuse en Afrique noire. Compte-rendu de la Semaine
d'études de Léopoldville, 22-27 août 1955 (Cahiers de Lumen Vitae, 9).
- Ed. de Lumen. Vitae, Brussel, 1956, 431 pp., geïll.
Dit boek werd door vele missionarissen, en door allen die zich interesseren voor de
religieuze vorming van zwart Afrika, met spanning verwacht. De katechetische week
van Leopoldville heeft als 't ware de definitieve stoot gegeven aan de vernieuwing
van het geloofsonderricht aan onze zwarten. Rekening houdend zowel met de
geschiedkundige en religieuze achtergrond van het Afrikaanse milieu als met de
verlangens en strevingen van de huidige generaties (1e dag) hebben de meest
vooraanstaande persoonlijkheden op Afrikanistisch en religieus gebied getracht de
middelen te kennen die zouden leiden naar een versteviging van het geloof en een
vernieuwing van de godsdienstmethodiek (2e dag). De meeste vormen van het
huidig apostolaat in de missies werden hierbij onder ogen genomen: de godsdienstige
vorming van de kleinsten in de familiekring, het onderricht in lager, middelbaar en
hoger onderwijs, de verschillende afdelingen van K.A. (K.A.J., scoutisme, Patro en
Chiro, Maria-legioen, Euch. Kruistocht, H. Hart-bonden), het werk van het
catuchumenaat, van de retraites, van familiale actie en voorbereiding der verloofden
op het huwelijk, het apostolaat bij de soldaat (3e, 4e, 5e, 6e dag). Dit boek biedt
dan ook, in zijn verslagen en gedachtenwisselingen, een verzameling theoretische
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princiepen en praktische richtlijnen en besluiten, die menig opvoeder in Afrika zal
helpen om een juiste houding aan te nemen tegenover de Afrikaanse mentaliteit en
tegelijk de religieuze vorming van de zwarten te verdiepen.
E. Dirven

The Christian Vision. Readings from the first ten years of the Life of the
Spirit (Ed. M.E. Evans). - Blackfriars, London, 312 pp., 18 sh.
The life of the Spirit, een titel waardoor men het Franse Vie Spirituelle heen hoort
klinken, is een maandschrift der Engelse Dominicanen dat o.m. beoogt het geheel
eigen karakter van de Engelse Spiritualiteit te bevorderen, dit enerzijds door haar
in nauwer verband te brengen met de geest van Engelse geestelijke schrijvers uit
de Middeleeuwen, anderzijds door haar, waar nodig of gewenst, los te maken van
te eenzijdige Frans-Italiaanse en Ierse inslag. De hier bijeengebrachte opstellen,
die allen in The Life of the Spirit gepubliceerd werden, zijn gegroepeerd rond de
themata van Drievuldigheid en Menswording, het gebedsleven, het leven in het
klooster en in de wereld. Voor de ontwikkelde leek is dit boek een waardevolle
bijdrage tot bezinning op, en verdieping van natuurlijk en bovennatuurlijk leven.
W. Peters

Yogin du Christ, La voie du silence. L'expérience d'un moine. - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1956, 140 pp.
In dit boekje doet de auteur een poging om de ‘adembeheersing’ en de ‘houdingen’
van de Yoga aan te wenden voor het gebed van de Christen en van de monnik. Zijn
kennis van de Yoga is grondig en hij weert iedere gemakkelijke doch
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verderfelijke gelijkschakeling. De praktische toepassing van de methode op het
gebed en de resultaten hiervan worden uiterst kort aangegeven. Waarschijnlijk is
dit ten dele te wijten aan het feit dat het hier meer om een praktijk dan om een
theorie gaat. Doch het ware zeer belangrijk dit deel uit te werken opdat een juist
inzicht in de doelstelling en de resultaten de enige mogelijkheid is om de
toepassingen niet te beperken tot het domein van de ‘geesteshygiëne’, die zo
gemakkelijk het enige doel wordt van een ‘lichaamstraining’.
R. Hostie

Balthasar, H. Urs von, Le coeur du monde, vert. R. Givord (Présence
Chrétienne). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 242 pp., Fr. 78.
Een reeks meditaties over de openbaring van Gods liefde in het mensgeworden
Woord. Diep peiler van de menselijke psyche, met haar drama, haar nood en
geluksvervulling, bezit Urs von Balthasar de uitzonderlijke gave op pakkende wijze
de ontmoeting van de mens met Gods Hart uit te drukken en te doen meeleven. De
kracht van het Duitse woord, dat een doorleefde grond van ontologische werkelijkheid
oproept, verzwakt in het Franse taalgenie wel eens tot het oproepen van een meer
begrensde sentimentele of rhetorische resonantie. Vruchtbare overweging van dit
boek veronderstelt een gevormd lezer. (Tamelijk slordig ingenaaid, met de kwaternen
door elkaar).
A. Deblaere

Henusse, S.J., Th., Entretien sur Jésus-Christ. - Casterman, Doornik,
1956, 104 pp., Fr. 33.
Ofschoon ontsproten aan een apologetische problematiek die nu toch enigszins
dateert, blijft dit gesprek over Christus zeer lezenswaard én om de waarde van het
persoonlijk getuigenis dat het vertolkt én om de beheersing van gedachte en stijl
waarmede het geschreven werd.
R. Leys

Geschiedenis
Geurts, O.F.M., Dr. P.A.M., De Nederlandse opstand in de Pamfletten
1566-1584. - Dekker & van de Vegt, Nijmegen, Utrecht, 1956, 335 pp., f
13.90.
De beoefenaars van de vaderlandse geschiedenis mogen, met de auteur, hun wel
dankbaar zijn, ‘die’, zoals de schrijver zegt, ‘niet ophielden mij aan te sporen, dit
werk te voltooien’. Uit de kennismaking met dit boek wordt het begrijpelijk, dat de
auteur, die door de tijdsomstandigheden zijn studeervertrek jaren lang in de steek
moest laten voor meer praktische zielzorgwerkzaamheden, een aanhoudende
opwekking van node had om zijn eenmaal begonnen arbeid te voltooien. Op raad
van wijlen prof. D.M. Cornelissen onderzocht hij de pamflettenliteratuur uit de
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veelbewogen jaren van 1566-1584. Het kan zijn bekoring hebben een pamflet door
te nemen, zoals men thans wel eens van een ‘ingezonden stuk’ kennis neemt, maar
even ondoenlijk als het is om ‘ingezonden stukken’, al handelend over dezelfde
onderwerpen, over bijna twintig jaar, met animo te doorworstelen, even
bovenmenselijk mag het heten de verzamelde, en zelfs ook nog niet verzamelde,
pamfletten met de pen in de hand te bestuderen en er dan een boekdeel over te
schrijven van bijna 300 bladzijden. Het was nochtans een noodzakelijk werk, waaraan
tot dusver te weinig aandacht was geschonken. Want deze pamfletten vergezelden
propagandistisch de gewapende oorlog. Dat pater Geurts deze hiaat aangevuld
heeft, zij het, nog niet volledig, is een verdienste, die niet alleen zijn promotor, maar
elke historicus om de noeste vlijt, het hardnekkig volhouden en de goede uitslag
hoog moet aanslaan. In het eerste deel tracht schrijver de pamfletten een plaats te
geven in de geschiedenis van de Opstand. Het tweede deel verstrekt een overzicht
van de belangrijkste punten uit de inhoud der pamfletten. Volgens G. zijn deze: de
motivering van de Opstand, de mythevorming, de staatkundige beschouwingen, de
opstand en religie, en de aspecten van vorm en inhoud. Grondig en objectief zet
de schrijver, zich zorgvuldig van eigen oordeel onthoudend, de inhoud der elkaar
dikwijls bestrijdende pamfletten, ook van katholieke pamflettisten onderling, uiteen.
Dat er bij waren, die de algemene opinie sterk beïnvloed hebben en die zelfs nu
nog in bepaalde kringen naspoken, leert ons het hoofdstuk over de mythevorming.
Dit geldt vooral voor de hoofdpersoon in de strijd: Willem van Oranje en Philips II.
Wat er geventileerd wordt over tolerantie, gewetensvrijheid, verhouding van religie
tot de opstand, over de beste staatsvorm en de verhoudingen tot het buitenland
geeft ons een dieper inzicht in wat toenmaals de gemoederen bewoog. Naar
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volledigheid heeft de schrijver niet gestreefd. Opzettelijk heeft hij zich onthouden
van een publicatie der gegevens over de belangrijke kwestie van het nationaal
bewustzijn in de zestiende eeuw. Hij stelt ons echter in het vooruitzicht aan dit
vraagstuk een afzonderlijke studie te wijren. We wensen hem toe bij deze opzet
minder belemmeringen op zijn weg te ontmoeten als hij bij het schrijven van dit
verdienstelijk werk moest ondervinden.
K.J. Derks

Marrou, H.I., A History of Education in Antiquity, vert. G. Lamb. - Sheed
& Ward, Londen, 1956, XVIII-466 pp., 1 K., geb. sh. 42/-.
Dit zeer keurig uitgegeven boek is de vertaling van het Franse standaardwerk Histoire
de l'Education dans l'Antiquité van de bekende historicus en professor aan de
Sorbonne H.I. Marrou. Het oorspronkelijke werk, dat reeds drie uitgaven kende,
verscheen voor het eerst in 1948. Door zijn synthetisch overzicht van de opvoeding
in de oudheid is het werk evenzeer toegankelijk voor ieder gecultiveerd publiek als
voor specialisten in de klassieke cultuur. Bovendien is het voor de studenten in de
klassieke filologie een ideale inleiding wegens zijn rijke aanvullende nota's en de
verwijzingen naar de beste werken over de periode van 1000 voor Chr. tot 500 na
Chr. De genese van de Grieks-Romeinse cultuur vanuit het standpunt van de
opvoeding bestuderen biedt misschien wel het meest vruchtbare inzicht in de huidige
problemen omtrent de hervorming van het Humaniora-onderwijs. Daarvoor is zijn
studie van het Hellenisme, die de verspreiding van de klassieke cultuur en de
schoolse verwerking ervan is, bijzonder leerrijk. H. Marrou wijst er tevens op dat de
Antieke cultuur nooit mag dienen als een slaafs na te volgen model. De Antieke
cultuur moet haar paradigmatische betekenis ontstijgen, zich verrijken met de
elementen van iedere nieuwe cultuur en deze nieuwe componenten met de klassieke
verwerken tot een Paideia die zich in de mensengeschiedenis voortdurend
vervolmaakt. Dit werk bevrijdt ons van de historisch-relativistische kijk op de Antieke
cultuur en toont aan hoe wij van de Antieken meer te ontvangen hebben dan een
louter formele vorming. Griekenland en Rome blijven de gemeenschappelijke
voedingsbodem van onze cultuur en zijn meer dan een loutere geestesscholing.
Kortom, het werk van Marrou levert ons een verruimend inzicht in ons pedagogisch
verleden en leidt ons oordeel in de problematiek van de tegenwoordige onderwijsen opvoedingsproblemen.
G. Vierstraete

Manning, A.F., De betekenis van C.R.A. van Bommel voor de noordelijke
Nederlanden. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 270 pp., f 11.50.
Deze gedegen en compact gedrukte dissertatie laat zich bezwaarlijk in kort bestek
samenvatten; zij is zo rijk aan allerlei onbekende bijzonderheden en verheldert en
corrigeert zovele vroegere opvattingen, dat het eigen franse résumé van de auteur
er niet in geslaagd is de voornaamste punten voldoende te belichten. Dit tekort is
wel het welsprekendst pleidooi voor de voortreffelijke kwaliteiten van zijn werk, dat
op bijzonder omvangrijk en zorgvuldig archiefonderzoek berust. Dit boek toont
duidelijk aan welke grote rol van Bommel heeft gespeeld (geholpen door zijn trouwe
vriend Charles van der Horst, die definitief van Jozefistische blaam gezuiverd wordt)
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in het verzet van de Mechelse aartsbisschop de Méan, in de onderhandelingen over
het concordaat van 1827, in de schoolstrijd (waarin zijn betekenis tot ver over de
landsgrenzen reikte) en vooral ook in de voorbereiding van het herstel der hiërarchie.
Jammer - maar vanuit de opzet van de schr. begrijpelijk - dat we zo weinig te horen
krijgen over het inwendig leven van de Luikse bisschop; men zou graag de diepere
achtergrond kennen van dit bedrijvige bestaan.
Dr. J. Tesser

Nash, Robert, S.J. (Editor), Jesuits. Biographical Essays. - Gill, Dublin,
1956, 230 pp., 12 sh. 6 d.
Deze aantrekkelijke, doch geheel pretentieloze verzameling opstellen is bedoeld
als eerbewijs aan Ignatius gebracht door zijn dankbare zonen, die vol liefde en
bewondering enige medebroeders in de Sociëteit van Jesus herdenken, die trouw
de vader volgden en hen wenken mee te gaan. Het boek bevat een twintigtal
schetsen van grote Jezuïeten, van Ignatius en Aloysius uit de eerste jaren, tot Pater
Pro, de Guibert, Charles, Lord, Mayer, aartsbisschop Goodier uit de jongste tijd.
Daartussen door ontmoeten we zeer uiteenlopende figuren die echter, zo te zeggen,
allen uit hetzelfde hout gesneden zijn: Realino, de Bréboef, Chinese martelaren,
broeder de Sadeler, de Ierse pater Kenny e.a. De schetsen verschillen in lengte en
ook wel in waarde, maar de verzameling
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als geheel is zeer leesbaar en inspirerend, en ze geeft ons een idee welke voortgang
we hebben gemaakt in de moeilijke branche van de hagiografie.
W. Peters

Parrot, André, Ninivé en het Oude Testament (Serie: Bijbel en
Archeologie, deel 3). In het Nederlands vertaald door Aleida G. van
Daalen. - Callenbach, Nijkerk, 1956, 82 pp., 4 pl., 20 afb., f 4.75.
Ninivé roept bij iedereen de herinnering op aan de profeet Jonas, maar wie wat
beter op de hoogte is denkt op de eerste plaats aan de Assyriërs. Dezen nu hebben
een belangrijke rol gespeeld in een der beslissende keerpunten van de bijbelse
geschiedenis. Daarom biedt dit boeiend geschreven en uitstekend gedocumenteerde
boekje welkome gegevens, die een levende achtergrond geven aan voorname
stukken van de H. Schrift, met name aan het boek Isaias. Weer een voortreffelijk
deeltje in een aanbevelenswaardige serie. Er zijn echter in Frankrijk niet zoveel
abten (noot 118) als de vertaalster denkt.
H. Renckens

Mounier et sa génération (Coll. Esprit. La Condition humaine). - Edit.
du Seuil, Parijs, 1956, 430 pp., Fr. Fr. 900.
Zoals Péguy de sleutel vormt om de beste geestelijke stromingen in Frankrijk vóór
de eerste wereldoorlog te begrijpen, zo is Mounier dit voor de volgende periode tot
1950. Daarom kan men de getuigeniswaarde van deze chronologisch geordende
en grotendeels door zijn vrouw en A. Béguin verzorgde keuze uit zijn brieven en
nagelaten geschriften moeilijk overschatten: hier treedt een der edelste, meest
authentieke en bezielende gestalten uit het midden onzer eeuw naar voren. Inzicht
en moed, beide volledig doorstraald van het zuiverste christendom, groeien hier
samen in een levende persoon. Mounier zag kruis en glorie, aarde en hemel immer
samen. Daar lag zijn kracht, maar ook zijn lijden. M. is ongetwijfeld een typisch
Frans intellectueel, gespannen tussen kapitalisme en communisme, tussen
katholieken en andersdenkenden, tussen idee en nuchtere realiteit - maar hij is
meer: een groot christen, een strijder met het hart van een kind. Vooral dit laatste
minder gekende aspect wordt transparant in zijn vele brieven: naar buiten de
onverwoestbare organisator van de beweging ‘Esprit’, naar binnen een man die van
zijn huwelijk iets helders en heiligs wist te maken onder de ogen van God. Al zal
zijn hagiograaf wel nooit gevonden worden, dit boek zou hem nochtans uitgelezen
materiaal bieden. Het is enkel jammer dat de internationale echo van M.'s arbeid
veel te weinig belicht worden: want buiten Frankrijk, hebben Italië, Duitsland,
Nederland en België hem veel te danken.
J. Kerkhofs

Lamalle, Désiré, De schoolstrijd vroeger en nu, vert. M. Dewulf. - Uitg.
De Zege, Gent; Secr. Christel. Volkspartij, Korte Meer, 10, Gent, 1956,
260 pp., Fr. 78.
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Het is goed bij een brandend actueel probleem de historische achtergronden na te
gaan waaruit het probleem langzamerhand doch onvermijdelijk groeide. S. weet in
een vlot lezend overzicht de hele ontwikkeling van de schoolpolitiek in België te
schetsen vanaf 1815. Langer staat hij stil bij de eerste schoolstrijd die in al zijn
hevigheid woedde van 1878 tot 1884. Twee punten komen duidelijk naar voren in
dit boeiend overzicht, al worden ze door de auteur niet uitdrukkelijk voorgesteld.
Vooreerst de onverbiddelijke wil van de loge om 't staatsonderwijs te accapareren
voor zichzelf. Ten tweede de blijvende neiging van de katholieken om de ‘vrijheid
van onderwijs’ door de grondwet gewaarborgd uitsluitend te bepalen als een recht
scholen te hebben buiten de inmenging of zelfs de subsidiëring van de staat om en
niet als een plicht van de staat (als gemeenschapsorgaan) om het door de
onderdanen gewenste onderwijs mogelijk te maken en op alle manieren (oof
financiëel) te garanderen.
R. Hostie

Butterfield, Herbert, Man on his Past, The Study of the History of
historical Scholarship. - Cambridge, University Press, 1955, 14.5 × 22,
XV-238 pp., 22 s. 6 d. net.
Prof. Butterfield geeft in dit boek - een uitgebreidere versie van zijn Wiles Lectures
te Belfast in 1954 - enige zeer interessante bijdragen tot de historiografie. Een eerste
hoofdstuk gaat over de geschiedenis van de historiografie zelf (ontstaan en
ontwikkeling, object en doel, belang). Vervolgens behandelt hij enige hoofdstukken,
o.a. over het ontstaan van de Duitse historische school en haar wortels in de 18e
eeuw. Met name wordt vervolgens het historiografisch werk van Lord Acton naar
voren gebracht. Voor de vakman ligt hier belangrijk en deels nieuw studiemateriaal.
F. Rupert
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Kunst en cultuur
L'Inventaire Monumental, coll. dir. par G. de Miré: 1, J. Vallery-Radot,
Saint-Philibert de Tournus; 2, F. Villard, Sicile-Grecque. - M. Girodias,
Parijs, 1955, 226 en 334 pp., 174 pl.-26 ill. en 258 pl.-21 ill., 32 × 25 cm.,
geb.
Deze twee delen van een reeks, waarvan we nergens konden vernemen wat ze
zich tot doel stelt, zijn zeer uiteenlopend maar beide schitterend uitgegeven. Het
eerste deel van deze inventaris is gewijd aan een enkel gebouwencomplex, waarvan
niet veel meer overblijft dan de kerk. Deze wordt dan ook in de meer dan
tweehonderd platen van uit alle hoekpunten en tot in het detail belicht. Wij zien haar
in het landschap, van ver, van dichtbij, wij zien het lichtspel in narthex en in de beuk,
wij komen tot bij de kapitelen, wij kunnen het metselwerk haast betasten, wij bekijken
de fresco's. J. Vallery-Radot schreef voor dit deel de korte maar uitstekende inleiding,
terwijl V. Lasalle de uitgebreide, verklarende nota's bij de platen opstelde.
Het tweede deel over het Grieks monumentaal partimonium in Sicilië omvat
uiteraard een meer uitgebreide stof en kan ook niet zo gedetailleerd op alles ingaan.
Er steekt echter meer afwisseling in de rijke keuze platen die nu eens een landschap,
dan een gebouw, dan weer een beeld belichten. Dit tweede deel is echter niet meer
een inventaris van een monument, wel de inventaris aan monumenten van een
bepaald land. De overigens zeer goede illustratie heeft niet steeds de waarde van
het eerste deel.
G. Bekaert

Kleine getijden der schoonheid: 10: H. Luetzeler, De heilige Nacht; 11:
H. Schipperges, Drievuldigheid; 12: W. Stadler, Vaders en zonen; 13:
H. Luetzeler, De heiligenfiguur; 14: L. Schreyer, De heilige engelen.
Nederl. van B. Verhoeven. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, 16 pp.,
24 à 30 pl., 5 à 7 klpl. (ieder), gekart. Fr. 42.
Deze vijf nieuwe deeltjes van de ‘Getijden der Schoonheid’ zetten een traditie van
hoge kwaliteit verder. In een rustige, beeldrijke, overweging worden meestal
religieuze onderwerpen voorgesteld en de niet-religieuze met een haast religieuze
eerbied benaderd. Een korte, maar voortreffelijke inleiding vormt telkens een
suggestief commentaar en meteen een verantwoording van de illustraties, die aan
de meest verscheiden inspiratiebronnen werden geput.
G. Bekaert

Brans, Jan, Salvador Dali und seine religiöse Malerei. - Verlag Neues
Abendland, München, 1955, 53 pp., 20 Abb., geb. D.M. 10.
De Vlaamse essayist Jan Brans is bij zijn studie van Dali door de monsterachtigheid
van dit oeuvre niet aangetast. Hij staat echter begrijpend genoeg om dit werk niet
a priori af te wijzen, maar persoonlijk en oprecht ontmaskert hij de oppervlakkigheid
van Dali's religieus en profaan oeuvre. Hoewel wij hier en daar een meer
genuanceerd oordeel meer hadden gewaardeerd, toch kunnen wij ten volle de
stelling van Brans over Dali en de moderne religieuze kunst bijtreden. Wij bevelen
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dit korte essay ten zeerste aan, vooral nu zoveel goedmenenden met S. Dali als
religieus kunstenaar gaan dwepen.
G. Bekaert

Schondorff, Erica, Möbel, Haus und Wohnung. - Droemersche
Verlagsanstalt, München, 1955, 240 pp., 115 afb., geb. D.M. 9,80.
De titel, hoe wijd ook genomen, laat maar een gedeelte van dit inhoudrijke boek
vermoeden. Er wordt hoofdzakelijk over het meubel gehandeld. Maar wat wordt er
al niet bij het meubel betrokken? Het meubel kent immers een dubbele geschiedenis,
als meubel, in zijn historische ontwikkeling, en als werkstuk, resultaat van een
ingewikkeld wordingsproces. Het meubel behoort echter ook tot de architectuur.
Het is een gelegenheid om op een boeiende wijze de voornaamste principes van
de moderne woning en zelfs van de urbanisatie mee te delen. Wat dit boek echter
zijn bijzondere waarde geeft is de stelling die er meestal impliciet, maar ook soms
expliciet door de verschillende auteurs wordt verdedigd: men moet liefdevol met de
dingen omgaan om gelukkig tussen hen te kunnen leven.
G. Bekaert

Wetenschap
Umbgrove, Dr. J.H.F., Ons land zeventig millioen jaar geleden. - Nyhoff,
Den Haag, 1956, 168 pp., geïll., f 8.90.
Prof. van der Vlerk biedt hier de laatste
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pennevruchten aan van Prof. J. Umbgrove, die in 1954, ruim 50 jaar oud, overleed.
Umbgrove bracht zijn jeugdjaren door in Zuid-Limburg; van af zijn ziekbed schrijft
hij hier zijn laatste gedachten neer over datzelfde gebied. 70 miljoen jaar echter
gaat hij terug in de tijd. Overal was hier de zee; vele dieren leefden daarin en op de
bodem ervan hoopten zich de lijken op; schalen, pantsers en beenderen vergingen
niet, al werd veel bij storm door de golven onherkenbaar stukgeslagen. Thans, na
70 miljoen jaar wordt dit wijdse omgewoelde kerkhof uitgegraven, door de rivieren
niet alleen, maar ook door de mens. Heel wat resten werden door hem geborgen
en in musea opgesteld. Umbgrove tovert ons die lang vervlogen tijd weer voor ogen;
over uitgestorven dieren en monsters verklaart hij, over hun levenswijze, over hun
prooi en de strijd om het bestaan. Nooit voelt men twijfel opkomen aan de echtheid
van zijn verhalen; steeds worden aan de hand van de stukken de beweringen
gestaafd. Umbgrove is hier op zijn best en het is haast jammer, dat hij de gehele
eerste helft van het boek nodig heeft, om de lezer te onderrichten over de fantasie
der geologen, het ontstaan van fossielen en het verloop der palaeontologische
wetenschap, alvorens hij aan zijn eigenlijk onderwerp is aangeland. Blijkbaar heeft
hij nog al veel willen toegeven aan de eisen van de oningewijden. Daardoor krijgt
men soms een wat rommelige indruk van het geheel. Toch blijft het altijd de moeite
waard wat hij schrijft. Zoals al zijn vroegere werken neemt men ook dit met groot
genoegen ter hand.
J. Gerver

Helle Zeit - Dunkle Zeit; in Memoriam Albert Einstein. Herausgegeben
von Carl Seelig. - Europa Verlag, Zürich, Stuttgart, Wien, 1956, 171 pp.,
Lw. D.M. 10.65.
In het eerste deel van dit boek schrijven enkele vrienden van Einstein hun
herinneringen neer aan de wetenschapper, maar ook aan de mens Einstein. Vooraf
gaat nog een autobiografische schets, die Einstein een maand voor zijn dood schreef.
Het tweede deel van het werk is gewijd aan de atoomsplitsing en de toepassing
daarvan in de atoombom. Dit deel begint met de historische brief, die de vurige
pacifist Einstein op 2 augustus 1939 schreef aan president F.D. Roosevelt en waarin
hij de noodzaak benadrukt om grootscheepse experimenten te ondernemen ten
einde de mogelijkheid van de atoombom te onderzoeken. Einstein voelde zich
hiertoe verplicht, omdat hij meende dat Nazi-Duitsland (met name C.F. von
Weizsäcker) aan de atoombom werkte. Hoe de situatie ten aanzien van het
atoomonderzoek in het Derde Rijk in feite is geweest, wordt hier door enkele grote
geleerden uiteengezet. Vanzelfsprekend vindt men hier zeer interessante gegevens.
P. v. Breemen

Prisma-Serie.
Sawyer, W.W., Wiskunde zonder Omslag. Nederlandse vertaling door
drs. J.J.P. Boezeman. - Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 222 pp., f
1.25.
Men kan niet zeggen dat dit deeltje van de Prisma-boeken geen inspanning vraagt.
Maar wie die inspanning er voor over heeft, vindt hier een boeiende en verantwoorde
inleiding in heel wat onderdelen der wiskunde. De schrijver dwingt bewondering af
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door de levendige en toch accurate wijze van behandeling van problemen, die
moeilijker zijn dan men gewoonlijk in dit genre boeken behandeld vindt. Een woord
van lof verdient ook de vertaler, die van het Engelse origineel goed en echt
Nederlands heeft weten te maken.
P. v. Breemen

Litteratuur
Hollis, Christopher, A study of George Orwell. The man and his works.
- Hollis and Carter, London, 1956, 212 pp., 18 sh.
De auteur leerde Orwell kennen op de beroemde public school Eton, en ontmoette
hem ook later menigmaal. Gezien Orwell de wens te kennen had gegeven dat van
hem geen biografie zou verschijnen, tracht Hollis door en in de bespreking van
Orwell's romans, literaire opstellen en andere geschriften de mens naar voren te
doen treden. O.i. slaagt hij hierin, ofschoon er iets te tendentieus gesproken wordt
over Orwell's godsdienstig leven, wel erg gecamoufleerd in een mens die steeds
beweerde a-christelijk te zijn, en niet in een hiernamaals te kunnen geloven. Deze
studie is van niet gering belang voor hen die de meest bekende en beste boeken
van Orwell, Animal Farm (1944) en Nineteen Eighty Four (1949) niet enkel lezen,
maar willen begrijpen en ten volle appreciëren. In menig opzicht sluiten zij immers
aan bij zijn vroegere werken, en zijn van deze zowel bekroning als ook aanvulling
en correctie.
W. Peters
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Tolstoi, Leo, Oorlog en Vrede. Roman. Uit het Russisch vert. door René
de Vries. - Bigot en van Rossum N.V., Blaricum, 1019 pp.
Een nieuwe, niet te kostbare vertaling van Tolstoi's meesterwerk is altijd welkom.
Oorlog en Vrede geldt nog steeds als een der grootste epische werken uit de vorige
eeuw en wordt nog druk gelezen. De Vries' vertaling leest vlot en de uitgever zorgde
voor een handig boekdeel, waarin het grootse, uitvoerige epos (het telt in deze
uitgave 1019 bladzijden) is samengedrongen. Geen der andere werken van Tolstoi
heeft die groots epische zwier, die breed opgezette basis, die Oorlog en Vrede tot
een literair monument van de eerste rang maken. Moge deze vertaling haar weg
vinden.
J. van Heugten

Gory, Georges, Zaaier in de wind. Vert. door André van Aalst. - Foreholte,
Voorhout, 1956, 269 pp., f 9.90.
Het verhaal van een mens die nergens een tehuis heeft; zwerft van het ene land
naar het andere, op zoek naar het ideale vaderland waar geen geweld is en geen
lijden. Vol van zijn ideaal stort hij zich geestdriftig in de strijd der onderliggende
klassen tegen hun onderdrukkers en overheersers. Maar in deze wereld van haat
en wraak en ongetemde passies staat hij vrijwel alleen met zijn hunkering naar een
vreedzaam samenleven. De ontgoocheling jaagt hem van land tot land tot enkel
nog hem wenkt het vaderland zijner jeugd. Maar ook hier zal hij niet binnengaan.
Een boek van formaat, bekroond met de Franse literatuurprijs: de Prix
Renaudot-1955, goed vertaald en dat het lezen waard is.
Joh. Heesterbeek

Psychologie
Lange-Eichbaum, W., Genie, Irrsinn und Ruhm. Eine Pathographie des
Genies. 4. Aufl. von Wolfram Kurth. - E. Reinhard-Verlag, München-Basel,
1956, 628 pp., geb. Zw. Fr. 36,70.
Spontaan zou men geneigd zijn onder ‘genie’ een uitzonderlijk begaafde
persoonlijkheid te verstaan. L.-E. vindt nochtans deze opvatting onvolledig en zelfs
gedeeltelijk onjuist. Het ‘genie’ is voor hem hoofdzakelijk een sociologisch fenomeen,
kortom een ‘genie’ is iemand die de mensen voor een genie houden: ‘Genie ist eben
nichts anderes als Anerkennung’. Waaruit o.m. volgt dat de notie van een ‘miskend
genie’ gewoonweg contradictorisch is. Veel uitzonderlijk begaafde mensen en zelfs
grote ontdekkers werden nooit voor ‘genien’ gehouden en zijn het dus ook niet,
terwijl anderen hun ‘genialiteit’ zeker niet aan hun schranderheid of begaafdheid te
danken hebben. Een typisch voorbeeld hiervan zou Columbus zijn, die dank zij zijn
vergissingen en zelfs een zekere engheid van geest Amerika ontdekt heeft. De
auteur analyseert de verschillende sociaalypsychologische condities, die iemand
als een genie doen waarderen. Deze condities worden herleid tot een bepaalde
indruk van ‘numinositeit’’, welke teweeggebracht wordt door de persoonlijkheid, het
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werk, het levenslot en de feitelijke beroemdheid van een mens. Een alleszins wonder
feit is verder, dat in vele gevallen genie verband houdt met waanzin of althans met
pathologische verschijnselen. Dit samengaan van genie met bionegatieve factoren
duidt er op, dat de ‘geniale mens’ niet precies als een ‘volkomen mens’ en nog
minder als een ‘Uebermensch’ kan beschouwd worden.
Dit wil niet zeggen, dat L.-E. het eens is met Lombroso, die het genie zelf al voor
een soort waanzin hield. Wel constateert L.-E., dat de mens zijn genialiteit vaak
psychisch duur moet bekopen. Een massa interessante gegevens staven deze
theorie. Daartegenover blijft nochtans het feit bestaan van uitzonderlijke en als
genieën erkende mensen, aan wier psychische gezondheid niet kan getwijfeld
worden of wier lichte afwijkingen geenszins in evenredigheid staan met hun
geestelijke uitzonderlijkheid. Het boek sluit met een pathografie van een 450
beroemdheden.
Vele van deze pathografieën beslaan slechts enkele regels, andere verscheidene
bladzijden. Meestal bestaan zij uit samengebrachte opinies van psychologen en
geschiedschrijvers. Het is erg jammer, dat de auteur niet ingezien heeft, dat de
figuur van Christus, waarvan een uitvoerige pathografie (!) gemaakt wordt, in deze
rij niet thuishoort. Bovendien is L.-E. hier hoofdzakelijk te rade gegaan bij ongelovigen
en vrijzinnige protestanten, waarvan velen, ook bij de serieuze protestante theologen,
niet het minste krediet meer hebben. Katholieke auteurs ontbreken zo goed als
helemaal. Het resultaat is eerder een pijnlijke karikatuur, natuurlijk zonder enige
wetenschappelijke waarde. Dat L.-E. enkel opinies van anderen weergeeft verandert
hier niets aan. Wolfram Kurth,
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die de nieuwe uitgave van het boek verzorgd heeft, distancieert zich uitdrukkelijk
van deze beschrijving.
L. Vander Kerken

Bitter, Dr. Med. W., Vorträge über des Vaterproblem in Psychotherapie,
Religion und Gesellschaft. - Hippokrates-Verlag, Stuttgart, 1954, 238
pp., geb. D.M. 6,80.
Wie zich interesseert voor toenadering en samenspraak tussen psychotherapeuten
en zielzorgers zal graag kennisnemen van dit boek. Het geeft de referaten weer
van de interconfessionele bijeenkomst van de werkgemeenschap ‘Artzt und
Seelsorger’ te Stuttgart in 1954. Het thema klinkt nieuw: het vaderbeeld en zijn
belang voor de harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid. - Prof. Köberle
uit Tübingen sprak over God-Vader, vaderlijkheid en vadercomplex in christelijk
geloof, bijbel en literatuur. Dr. Geist behandelde het vaderprobleem in de
psychotherapeutische praktijk en Prof. E. Michel belichtte het vanuit een sociologisch
standpunt. Prof. Maag uit Zürich behandelde het Godsbeeld in het boek Job. De
leider van de werkgemeenschap, Dr. Bitter, belichtte de vaderoverdracht in de
psychotherapie. Dr. Jutta v. Graevenitz schetste een vrij tragisch beeld van de
vaderloze familie. A. Rosenbergs' bijdrage over ‘Gestalt und Entfaltung des Vaters’,
in cultuur-filosofische trant, zit vol inspiratie. Prof. Rüstow uit Heidelberg handelde
op bepaald optimistische wijze over het gezag van de vader, waarin echte vrijheid
wordt geschapen. Prof. Haendler uit Berlijn wees op de onbetwiste projecties welke
het christelijk God-Vader beeld beïnvloeden. Tenslotte lezen we de uitzonderlijke
knappe bijdrage van Mevr. Laessig over het vaderbeeld in het leven van de vrouw.
- Al wie deze verzamelde referaten leest, zal er wezenlijk door verrijkt worden in
zijn mensenkennis, en in zijn verlangen om mede te werken met de Heiland, Zoon
van de Vader.
A. Snoeck

Sociologie
Doorn, Dr. J.A.A. van, Sociologie van de Organisatie, beschouwingen
over organiseren in het bijzonder gebaseerd op een onderzoek van het
militaire systeem. - Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1956, 338 pp., f 15.-.
De Nederlandse sociologische literatuur werd onlangs verrijkt met een
belangwekkende studie over het organisatieverschijnsel, waarmee J.A.A. van Doorn
- in kringen van sociologen geen onbekende figuur - de doctorstitel verwierf. In deze
dissertatie, welke als vierde bijdrage verscheen in de reeks ‘Publicaties van het
Sociologische Instituut der Rijksuniversiteit te Leiden’ onderneemt van Doorn een
bijzonder verdienstelijke poging om het organisatieverschijnsel als zodanig
sociologisch te benaderen. Na een kritische behandeling van de bestaande literatuur
over organisatie komt de auteur in het eerste deel van zijn boek tot een voorlopige
begripsomschrijving. Organisatie wordt door hem gedefinieerd als een ‘sociale
techniek, welke omvat het gelijktijdig functionaliseren en coördineren van menselijke
actie met betrekking tot objectieve doeleinden’. Essentiële organisatie-elementen
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zijn dus: ‘functionalisatie’, ‘coordinatie’ en ‘rationele finalisatie’. Het tweede deel
bevat een historische en systematische analyse van de militaire organisatie der
westerse landen. Het moderne leger blijkt n.l. ‘een van de weinige grote groepen’
te zijn ‘die in hun geheel duidelijk en straf zijn georganiseerd’. Aan de hand van
uitvoerige studie der betreffende literatuur en steunend op persoonlijke ervaringen
in het moderne leger tracht van Doorn het feitelijk functioneren van het militaire
systeem te verklaren en de rol welke de organisatiefactor daarin speelt, nader te
bepalen. Mede op grond van de hieruit verkregen inzichten ontwikkelt hij in het
derde deel een sociologische theorie van het organisatieverschijnsel, waarin
organisatie wordt opgevat als een element van sociale controle (naast andere
dergelijke elementen). Uitvorig gaat hij in op de evolutie van het
organisatieverschijnsel, waarbij een viertal ontwikkelingsfasen onderscheiden wordt
e.w. het pre-organisationele, het vroegorganisationele, het hoogorganisationele en
het laatorganisationele stadium. Een afzonderlijke beschouwing wijdt van Doorn
aan de georganiseerde groep als specifiek veld van sociale controle. Hierbij worden
de in de bedrijfssociologie veelvuldig gehanteerde begrippen ‘formele en informele
organisatie’ afgewezen, daar zij ‘eerder verwarrend dan verhelderend werken’. In
de daaropvolgende hoofdstukken geeft van Doorn een uitgebreide analyse van een
aantal functies van orga-
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nisatie en poogt hij de grenzen aan te geven, waardoor het organiseren van
menselijke actie wordt beperkt. Het boek sluit met een aantal beschouwingen over
de maatschappelijke waardering van het organisatieverschijnsel zoals deze tot uiting
komt resp. in de moderne politieke ideologieën en in de persoonlijke instelling van
de organisatiesocioloog. Vooral bij de bestudering van het derde deel van deze
studie dringt zich de vraag op, in hoeverre van Doorn er daadwerkelijk in geslaagd
is om ‘een middenweg te zoeken tussen strikt empirisch onderzoek en louter
theoretisch systematiseren’. En dan stuit men herhaaldelijk op theoretische
beschouwingen, welke slechts in zeer verwijderd verband staan met de meer langs
empirische weg verkregen bevindingen uit het tweede gedeelte. De schrijver, die
in zijn boek de noodzaak van nader onderzoek meermalen benadrukt, toont zich in
het algemeen wel bewust van de zwakke zijde van dit compromis tussen
feitenonderzoek en speculatieve beschouwing. Dat neemt niet weg, dat van Doorn
met zijn studie, welke uitmunt door gedegenheid, systematiek en scherp omlijnde
begrippen, niet alleen de begrippen-inventaris der sociologie op briljante wijze heeft
verrijkt, maar ook een schat aan materiaal heeft bijeengebracht, dat uitgangspunten
biedt voor tal van nadere onderzoekingen. Een boek van grootse allure, dat
bestudering in brede kring ten volle waard is.
Drs. P.A. Hermans

Newman, Jeremiah, Co-responsibility in Industry. Social Justice in
Labour-Management Relations. - Gill, Dublin, 1955, 188 pp., 13 s. 6 d.
Deze studie bevat een zeer overzichtelijk verslag van wat op het gebied der P.B.O.
in verschillende landen geprobeerd en tot stand gebracht is. De auteur, die professor
is in de sociologie aan het bekende priesterseminarie Maynooth, bespreekt eerst
de onderliggende christelijke beginselen, geeft daarna een historisch verslag van
het gezamenlijk overleg tussen werkgevers en werknemers, om daarna verschillende
hedendaagse vormen te onderzoeken zoals deze te vinden zijn in Amerika, Duitsland,
ons eigen land, enz. Het boek lijkt ons daarom werkelijk, wat men noemt in een
behoefte te voorzien, vooral nu ook in Nederland, het onderwerp veler belangstelling
eist.
W. Peters

Varia
Eastwood, Catherine, The Estranged Face. - Hollis and Carter, London,
1956, 154 pp., 16 sh.
Een meisje, dat al vroeg wees was, meent geroepen te zijn tot het religieuze leven,
en wordt na haar intrede uitgezonden naar de missie. Zij vertoeft daar achttien jaren,
bekleedt voorname posten in haar congregatie, om dan na 25 jaren religieus leven
in de wereld terug te keren. Na wat gezwerf en veel onzekerheid vindt zij als leek
eindelijk de vrede die zij in het klooster nimmer vond. Het boek bevat passages die
iedere lezer zullen aangrijpen, omdat het doorstane leed zo hevig was, en het leven
van deze vrouw niet ontbloot is van een zekere tragiek. De grootste tragiek schijnt
ons echter te zijn dat al dit leed het gevolg was van heel veel domheid. Schr. laat
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uitkomen dat het hier een geval betrof van een geheel ontbrekende roeping: het is
niet nodig hierover een oordeel uit te spreken omdat op het beslissende moment
de lezer verwezen wordt naar een crisis in het leven van deze vrouw waarover schr.
niet mag schrijven, en dan ook zwijgt! Maar roeping of niet, één ding treedt heel
duidelijk uit dit troebele boek naar voren: hoe gevaarlijk en onverantwoord het is
om in geestelijke zaken af te gaan op sentiment, geen begrip te hebben van het
geestelijk leven, en zonder leiding de moeilijkste problemen te willen oplossen.
Wanneer deze religieuze over al haar toeren heen is, ontmoeten we voor de eerste
maal een priester: tot overmaat van ramp meent deze te doen te hebben met een
begenadigde ziel die diep is ondergedompeld in troosteloosheid. In plaats van inzicht
vinden we grote woorden als lijdensmysterie, Calvarië, aan het kruis geslagen
worden, enz., die voornamelijk termen blijven. Aan het einde van het boek meent
schr. dat de gewezen zuster de vrede gevonden heeft: het meest tragische is
misschien wel dat de lezer het flatje net iets te comfortabel zal vinden en het leven
net iets te gemakkelijk om de overtuiging te delen dat zij nu Gods wil gevonden
heeft. Het gehele verhaal bewijst hoe moeilijk het is te komen tot een juist
onderscheiden van verschillende geesten waardoor de mens nu eenmaal bewogen
wordt. De religieuze zelf alsook de schr. van het boek kunnen in deze het een en
ander leren van de H. Ignatius met zijn
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wijze regels tot onderscheiding der geesten.
W. Peters

Ganss, S.J., Georg E., Saint Ignatius' Idea of a Jesuit University. - The
Marquette University Press, Milwaukee, 1954, XX-368 pp., geb.
De hele thesis van de auteur zouden wij als volgt kunnen samenvatten: om in ons
huidig universitair onderwijs in de U.S.A. werkelijk trouw te blijven aan de
oorspronkelijke Ignatiaanse inspiratie, is het absoluut noodzakelijk die inspiratie bij
Ignatius zelf te achterhalen. Het vierde deel van de Constituties is Ignatius'
voornaamste document. Maar het is al te duidelijk dat dit document slechts juist
geïnterpreteerd kan worden in het licht van Ignatius' eigen ervaringen te Alcala en
te Parijs. Een juiste interpretatie zal bovendien moeten onderscheiden tussen het
bijkomstige en het essentiële in Ignatius' programma: wat in de zestiende eeuw bij
de humanisten als essentieel gold voor een universitair onderwijs, dat heeft Ignatius
zonder discussie aanvaard.
De auteur heeft deze thesis a.h.w. geconcretiseerd in het voorbeeld van het
‘Latijn’. Het geringe interesse van het humanistisch schoolprogramma voor de
moedertaal werd door Ignatius gedeeld. Na vier eeuwen echter hebben thans de
eigen landstalen heel het wetenschappelijk domein ingepalmd: alleen de filosofie
en de theologie maken hierop een uitzondering, en dan nog uitsluitend van katholieke
zijde. Ondertussen heeft men andere motieven naar voren gebracht om het onderwijs
van het Latijn te behouden: b.v. de vormende waarde van het analytisch denken
en schrijven. De auteur wil deze kwestie niet beslechten. Hij heeft willen aantonen,
aan de hand van de tijdsdocumenten, dat het probleem zoals het nu gesteld wordt,
vreemd is aan de ongekunstelde motieven die Ignatius hebben geleid. Er stelt zich
volgens de auteur vooral de dubbele vraag: hoe zullen onze studenten het Engels
zo goed machtig zijn, dat het hun dezelfde perspectieven opent als het Latijn in de
tijd van Ignatius; en, besteden wij genoeg aandacht aan de theologische vorming,
ook bij onze leken, die voor Ignatius altijd primordiaal was?
H. Jans

Nash, Robert, S.J., Standing on holy ground. - Gill, Dublin, 1956, 140
pp., 12 sh. 6 d.
De auteur maakte enkele jaren geleden met een veertigtal landgenoten een
pelgrimstocht naar het H. Land. Hij geeft ons nu zijn belevenissen, deze herhaaldelijk
in verband brengende met episoden uit het leven van Christus, maar bespreekt
eveneens de geschiedenis van bezochte plaatsen tot op de dag van vandaag. Het
is een ambitieuze onderneming, hoe zeer voor de hand liggend zij ook moge zijn.
Het is o.i. geen groots boek geworden, en de voornaamste oorzaak hiervan lijkt ons
dat schr. de kunst ontbreekt om enigszins evocatief te schrijven. Daardoor spreekt
de pelgrimstocht zelf de lezer weinig aan, en wordt de indruk gewekt dat het schr.
vooral ging om vroom en stichtend te zijn. M.a.w. de verwijzingen naar de bijbel
komen bijna nooit netjes op hun plaats terecht: ze worden er min of meer met geweld
ingewrongen. Het geheel is een duidelijk bewijs dat rijke ervaringen op zich nog
geen garantie bieden voor het schrijven van een goed boek.
W. Peters

Streven. Jaargang 10

Suenens, Mgr. L.J., De Schoolkwestie. Kanttekeningen bij enkele recente
geschriften. - Desclée de Brouwer, Brugge, 96 pp.
S. gaat bij zijn bespreking van de schoolkwestie naar de kern van de zaak. Daarom
spreekt hij niet over de wetgeving als dusdanig (noch die van Harmel noch die van
Collard) maar onderzoekt hij de principiële houding die door de socialisten wordt
aangenomen. Hij toont duidelijk aan hoe ze, min of meer expliciet, uitgaan van een
relativisme dat wordt uitgegeven als de enige weg opdat de mens (en reeds het
kind) een ‘vrije’, d.w.z. door geen absolute richtsnoer geleide, keuze zou doen van
zijn eigen levenswaarden. Tevens laat hij uitschijnen hoe arbitrair hierbij de
‘ontoereikendheid’ van de ouders en de ‘verantwoordelijkheidszin’ van het kind
tegen elkaar worden uitgespeeld. Door het inzicht dat hij ons schenkt in de
extreem-socialistische positie, doet S. ons tevens indirect de katholieke stellingname
begrijpen.
R. Hostie

Lipffert, Klementine, Symbol-Fibel. - J. Stauda-Verlag, Kassel, 1956, 116
pp., 4 pl., 3 klpl., geïll., geb. D.M. 6,50.
Deze Symbol-Fibel wil een hulp zijn bij het bekijken en het begrijpen van de
Middeleeuwse voorstellingen. Zeer overzichtelijk opgesteld geeft deze handleiding
de symboolwaarde aan van de meest voorkomende dieren, planten, kleuren, mensen
en dingen. Tussenin zijn enkele illustraties gevoegd met een meer uitgewerkt
commentaar. Fraai uitgegeven bevat dit boek-
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je voor iemand die de beeldenwereld van de Middeleeuwen wil begrijpen waardevolle
aanduidingen.
G. Bekaert

Lutz, Berthold, Het verborgen koninkrijk. - Sheed and Ward, Antwerpen,
1956, 126 pp., geïll., Fr. 65.
Lutz, Berthold, De lichtende weg. - Sheed and Ward, Antwerpen, 1956,
123 pp., geïll., Fr. 65.
Lutz, Berthold, Herrin und Mutter. Ein Marienbuch für junge Menschen.
- Arena-Verlag, Würzburg, 1955, 240 pp., geïll.
Lutz heeft met zijn Volhouden, Peter het jeugdige lezerspubliek stormenderhand
veroverd. Volgens dezelfde formule - een los aan elkaar geregen verhalenreeks,
afgewisseld met spreuken, verzen en kernachtige raadgevingen - biedt hij ons thans
twee boekjes (voor jongens en meisjes) over de ‘geheimen van het leven’ en een
nog onvertaald Mariaboek. Eigenlijke voorlichtingsboekjes zijn de eerste twee niet.
De verhaalvorm belet een beetje de zakelijke nauwkeurigheid in de fysiologische
détails. Maar ouders die deze boeken aan hun kinderen tussen elf en veertien in
handen geven, zullen bij hen de ideale wijdingsvolle atmosfeer en de serene
aandacht wekken, waarbij hun mondelinge vollediger voorlichting dan kan aansluiten.
En van het Mariaboek zal vroeg of laat ook wel een vertaling de weg naar het hart
van onze Nederlandse jeugd vinden.
L. Monden

Luft, Werner, Untergang der Bilderwelt. - Agis-Verlag, Krefeld und
Baden-Baden, z.j., 105 pp., D.M. 4,80.
Werner Luft is een fantastische geest die er blijkbaar het hoogste genoegen in vindt
zijn fantasie de teugel te vieren. Slechts hier en daar botst deze verbeelding op een
stuk werkelijkheid. Alleen om de wilde drift van een fantasie te volgen is dit essay
boeiend.
G. Bekaert

Lauwers, L., Het communisme en de cultuur. Ondergang of renaissance?
- Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1956, 90 pp.
Na een korte karakterisering van de fundamentele stellingen van het marxisme en
een bespreking van het ‘mystiek’ element in de communistische leer, komt de
schrijver tot het eigenlijke thema van zijn boekje: de invloed van de hedendaagse
cultuur op het communisme en omgekeerd. In een laatste hoofdstuk vergelijkt de
schrijver het voor en tegen van het communistisch ideaal en wijst hij op enkele
tegenstrijdigheden in deze leer. Gezien de uitgebreide problematiek, die hier aan
de orde wordt gesteld, heeft de schrijver zich in zijn essay bewust beperkt tot
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schematische en enigszins dogmatische uitspraken, die soms wel enige kennis van
het communisme veronderstellen. Hij blijkt zich terdege met de vele
cultuurfilosofische geschriften van onze tijd vertrouwd te hebben gemaakt en hij
tracht dan ook de interne evolutie van de marxistische gedachte in het kader van
de algemene cultuurontwikkeling te plaatsen. Hierin bestaat o.i. de oorspronkelijkheid
en de verdienste van dit essay, dat de betreurenswaardige schaarste aan
Nederlandse werken over het communisme enigszins aanvult. - We zouden enkele
reserves willen maken over de stelling van de schrijver, volgens dewelke Marx in
zijn latere werken onder de invloed zou hebben gestaan van het positivisme van
Spencer en het evolutionisme van Darwin. Marx deed de vondst van zijn historisch
materialisme tussen 1844-1847. De voornaamste werken van Spencer en Darwin
zijn van latere datum: de Origin of Species verscheen in 1859. En in Das Kapital
vinden we geen van beide namen geciteerd. Overigens lijkt ons de ontwikkelingsleer
van Spencer geheel verschillend van de dialectiek van Marx. Ook zouden we de
tegenstelling tussen Marx en Lenin niet zo ver drijven als de schrijver dit schijnt te
doen. Beiden waren ‘voluntarist’ in deze zin, dat zij de invloed van de menselijke
wil op de historische dialectiek voor noodzakelijk verklaarden, en beiden dachten,
dat de historische ontwikkeling nochtans tenslotte tot de klassenloze samenleving
zou leiden. Er bestaat wel verschil tussen beiden in het leggen van sommige
accenten, en Marx was klaarblijkelijk overtuigd van de onmiddellijke nabijheid van
de proletarische revolutie. Het imperialisme, waarop Lenin de nadruk legde, was
ook reeds door Marx voorzien in zijn theorie over de expansie van het kolonialisme
(Das Kapital, I, blz. 791 en vlg.).
F. De Raedemaeker
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[1956, nummer 3]
H. Geurtsen S.J.
Ignatiaanse retraite
IN de loop van dit jaar, waarin de 400e sterfdag van de H. Ignatius van Loyola,
stichter van de societeit van Jesus, herdacht werd, hebben menig boekwerk en
talrijke tijdschriftartikelen in alle landen en talen zijn geestelijke gestalte en
nalatenschap ons meer nabij gebracht. De nog immer voortgezette bronnenpublicatie
van de laatste vijftig jaar en een nauwgezet historisch onderzoek dat eveneens in
volle ontwikkeling is, werpen in al deze studies tastbaar hun vruchten af.
Karakteristieke trekken welke in voorafgaande tijden wellicht te weinig tot hun recht
kwamen, hebben een enigszins traditioneel geworden opvatting over deze heilige
sterk gewijzigd. Men kan gerust zeggen dat wij ook nu nog geen geheel en al
bevredigende biografie van hem bezitten; afgezien van zijn saeculaire grootheid
zullen wij de oorzaak hiervan vooral moeten zoeken in het feit, dat zijn innerlijk leven
geheel en al in God verborgen was en schuilgaat achter het werk dat hij voor de
Heer ondernam. Maar de barokke overdaad van een lang gekoesterde
Ignatiusvoorstelling en de door een al te eenzijdige beklemtoning van
eigen-werkzaamheid scheefgetrokken ignatiaanse ascese hebben plaats gemaakt
voor de man die zich als een kind door Gods genaderoep leiden laat en zich
heldhaftig aan deze roep overgeeft. Wij kennen hem nu beter als een zieleleider
die juist in het moeilijk weten om het geheim van de veelvuldige werkingen der
genade met huiverende eerbied en terughoudende vrijheid iedere andere ziel
tegemoet treedt, en het als een grove profanatie zou beschouwen zijn medemensen
met uniformerende manieren en methoden in eigen innerlijke en uiterlijke
marcheroute te dwingen. Als een nobel ridder van Christus, ‘como noble caballero
de Cristo’ heeft hij zich in diep christelijke nederigheid verplicht gevoeld om zijn
Heer, die Zijn leven voortzet in de H. Kerk, in die Kerk tot het uiterste te dienen,
terwijl hij de hem opgedragen taak als een liefdeblijk uit de handen van de goddelijke
Majesteit aanvaardde; en, zo moeten wij er terstond aan toevoegen - want dat hoort
geheel en al bij zijn gestalte -, tot zulk een eerbiedige dienst in liefde heeft hij ieder
mens die zijn levenspad kruiste, willen brengen.
Heel bijzonder is het boekje van zijn Geestelijke Oefeningen bestudeerd en
opnieuw gewaardeerd. Met veel zorg heeft men aangetoond hoe de kunstmatige
tegenstellingen tussen liturgische viering en persoonlijk gebed, tussen objectieve
en subjectieve vroomheid, tussen ascetisch activisme en contemplatieve mystiek
bij Ignatius niet te vinden
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zijn. Wie niet in staat is om deze tegenstellingen te overbruggen, zal de liturgie
spoedig terugbrengen tot een ritualisme en de persoonlijke vroomheid tot
psychologie. Men heeft laten zien hoe zijn Oefeningen volkomen geworteld staan
in de kerkelijke traditie en hoe zij, tot in onderdelen toe, vertolkt kunnen worden in
het woord der Schriften.
Ook dit tijdschrift bracht in het begin van het jaar een artikel over de Geestelijke
1)
Oefeningen , waarin de auteur onder velerlei beschouwingen over hun karakter,
hun plaats in het werk van de H. Ignatius en hun bruikbaarheid in de verkorte retraite,
enige bezorgde vragen stelde. Deze raakten vooral de wijze waarop vaak in verkorte
retraites ‘zaken die zeer belangrijk zijn, als zij harmonisch verweven worden met
de volledige inhoud, maar weerstand wekken wanneer zij verkeerd gedoseerd,
zonder aanzien des persoons worden toegediend’.
Wij hebben niet het voornemen om hier op de vele gestelde vragen in te gaan;
dit zou trouwens in een kort artikel niet goed mogelijk blijken, omdat zij vaak niet
alleen het theoretische plan betreffen, maar ook het moeilijke terrein van de
praktische verwerkelijking, waar met zoveel verschillende factoren rekening gehouden
moet worden. Maar de vele in dit artikel aangeraakte punten werden mede aanleiding
om ons af te vragen of er geen karakteristieke elementen zijn aan te wijzen, zelfs
voorwaarden, welke vervuld moeten zijn, wil men, ook wat betreft de verkorte retraite,
kunnen spreken over een afzondering in de geest en volgens de methode van de
H. Ignatius. Het is bekend dat zijn oefeningen een zeer ruime verspreiding en
toepassing hebben gevonden. Tussen de in ons land minder bekende ‘open retraite’,
die de parochiële missie sterk benadert, en de volledige Geestelijke Oefeningen
welke ‘in ongeveer dertig dagen beëindigd moeten worden’, doen zich nog veel
andere vormen voor, welke men gewoonlijk naar hun duur aangeeft: retraites van
acht of tien dagen of minder, tot de gesloten retraites van enkele dagen toe. Wanneer
al deze vormen, ‘verricht volgens de praktijk en bijzondere methode welke Ignatius
voor het eerst geleerd heeft, voor de gelovigen een wonderbaar hulpmiddel zijn om
hun zonden te verfoeien en hun leven naar het voorbeeld van onze Heer Jesus
Christus heilig te regelen’, en wanneer zij ‘langs de veilige weg van zelfverloochening
en verzaking aan slechte gewoonten kunnen voeren tot de hoogste toppen van het
gebed en de goddelijke liefde’, wanneer ook de verkorte retraite een ‘renbaan kan
zijn van het volmaakte christelijke leven’, dan zal men zich met recht de inhoud van
deze pauselijke waarderingen mogen realiseren door

1)

Mgr. Dr. A.C. Ramselaar, Geestelijke oefeningen en de korte retraiten, in Streven Jaarg. 9
Deel I nr. 4, jan. 1956, pag. 297-310.
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het ‘eigene’, het ‘bijzondere’ van de ignatiaanse retraite naar voren te halen.
Het is natuurlijk duidelijk dat de volledige Geestelijke Oefeningen nooit geheel en
al tot hun recht zullen komen in een aanzienlijk korter tijdsbestek. De acht of
tien-daagse retraite kan dit ideaal dicht benaderen: de algemene oriëntatie, de
structuur van het geheel, de juiste proportie van de onderdelen, kunnen worden
gerespecteerd. Vaak zullen retraitanten die zulk een afzondering doormaken langs
de onderlinge samenhang der delen en langs de orde waarin de ter overweging
voorgestelde waarheden elkander opvolgen en opvangen, de innerlijke dynamiek
van het geheel ervaren, maar tegelijk ook het verlangen koesteren om bij die
verschillende étappen wat langer te kunnen stilstaan. Het weglaten evenwel van
onderdelen loopt het gevaar van een onevenwichtige dosering, waarvan reeds
sprake was. Een retraite van drie of vier dagen laat zulk een reductie of comprimering
eenvoudigweg niet toe. Waarschijnlijk zou men in dit geval beter kunnen spreken
over een adaptatie, die rekening houdt met de retraitant, zijn geestelijk niveau, zijn
geestelijke noden, zijn reeds in voorafgaande retraites opgedane ervaring, en ook
met de mogelijkheid van een eventuele volgende retraite; dit alles zal meespreken
om vorm en inhoud van zulke retraites mede te bepalen. Maar hiermee hebben wij
reeds over het eigenlijke onderwerp dat wij in dit artikel wilden aansnijden
heengegrepen. Vóór al deze belangrijke en, zoals uit het artikel van Mgr. Ramselaar
bleek, actuele, maar tevens ook, wat de praktische verwerkelijking betreft, zeer
moeilijke vragen ligt o.i. een meer principiële. Men zou immers nooit over een
adaptatie van de geestelijke oefeningen mogen spreken, over een retraite in de
geest en volgens de methode van de H. Ignatius, wanneer de verkorte vormen, zij
het ook op beperkte wijze, niet trouw bleven aan bepaalde voorwaarden of
karaktertrekken. Voor de weergave van deze karakteristieke elementen bood menige
publicatie in dit jaar goede diensten.
***
Een enkele blik in het boekje van de geestelijke Oefeningen maakt direct duidelijk
dat men geen dogmatisch résumé over het geestelijk leven in handen heeft en ook
geen ascetisch tractaat. Het is een leidraad en een gids voor oefeningen van velerlei
vorm. Het veronderstelt van het begin tot het einde de bekwaamheid van interpretatie
die, wil zij werkelijk ter zake zijn, zelfs insluit dat men deze oefeningen persoonlijk
heeft gedaan en doorleefd. Het boekje is ook niet in eerste instantie bedoeld voor
degene die de retraite doet, maar voor hem die een
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retraitant daarbij leiding geeft. Wie het enkel opent om erin te lezen, zal spoedig
geen raad weten met de vele aantekeningen, noten, regels en toevoegingen, omdat
hun volle draagwijdte en de wijsheid die ze bevatten hem ten enenmale ontgaan.
Zoals alle oefeningen beogen ook deze een wel omschreven doel, dat aan het
begin duidelijk wordt aangegeven. Zij willen de retraitant voorbereiden en disponeren
om alle ongeregelde gehechtheden af te leggen en, nadat hij deze heeft afgelegd,
Gods wil te zoeken en te vinden in de inrichting van zijn leven, tot zaligheid van zijn
ziel. Het is bekend dat de uitleg van het doel der oefeningen zich in twee richtingen
heeft toegespitst, alnaargelang men dit doel meer zag ofwel in de keuze van een
levensstaat of een meest volmaakte levenswijze, ofwel in de vereniging met God.
Een der grootste winstpunten van het hernieuwde onderzoek is wel dat men,
gesteund op een overvloedig materiaal, deze tegenstelling heeft weten te
overbruggen. Iedere groei in vereniging met God sluit onafscheidelijk een concreet
wilsbesluit in; elk liefdeblijk van de kant van God voor zijn schepsel is een appèl
aan zijn vrije instemming; elk zoeken en vinden van God, die Zichzelf meedeelt aan
zijn schepselen en hem in de stemming brengt om die weg te gaan waarop hij Hem
in het vervolg beter zal kunnen dienen, sluit tegelijk een keuze in van de in God
vrijgeworden menselijke wil. De wonderlijke kracht van Ignatius ligt juist in zijn
waardering van alle factoren van het geestelijk leven, die hij soms in enkele zinnen
kernachtig samenbundelt, zoals in zijn eigen bepaling van het doel der Geestelijke
Oefeningen. Deze oefeningen disponeren de mens om Gods wil te zoeken en te
vinden. Maar dit zoeken en vinden zal tevergeefs zijn en aan alle mogelijke inbeelding
en bedrog blootgesteld, wanneer de mens niet geheel en al vrij staat tegenover zijn
Schepper en Heer. Wanneer hij hangen blijft aan allerlei ongeregelde neiging, zal
het zoeken en vinden van Gods wil steeds onder de verdenking staan van enkel
een werktuig te zijn in dienst van zijn eigen strevingen. Zulk een mens gaat niet
recht naar God, maar ‘hij verlangt dat God recht naar zijn ongeregelde neigingen
toekomt en hij maakt dus het doel tot middel en het middel tot doel, zodat hij, wat
hij de eerste plaats moest geven, op de laatste stelt’. Daarom zullen de geestelijke
oefeningen hem op de eerste plaats voorbereiden en disponeren om alle
ongeregeldheid af te leggen. Wie ernstig verlangt de wil van God omtrent zijn leven
te zoeken en te vinden zal hierin tevens de drijfveer vinden voor het afleggen van
alle zondige en ongeregelde neiging. Dan eerst kan deze goddelijke wil zijn
uitdrukking krijgen in de inrichting van het leven tot zaligheid van de ziel.
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De meeste van zijn talrijke brieven eindigt Ignatius met de bede dat de heilige Wil
van de goddelijke Majesteit in ons leven in alles in vervulling moge gaan; ja vaak
ook vraagt hij dat wij in alles deze goddelijke Wil zullen mogen vinden. Daarmee
drukt hij niet enkel de bezieling van zijn eigen leven uit, maar tevens ook wat hij met
zijn oefeningen op het oog had.
Het eigenlijke karakter van de geestelijke oefeningen ligt in een geestelijke
afzondering om door de confrontatie van de concrete mens met Christus, zoals Hij
leeft in de Kerk, tot een volledige beleving te komen van het christendom; Ignatius
zou, volgens het woord van Nadal, zijn retraitant niet meer willen loslaten voordat
hij hem geheel en al in de Heer heeft gericht, en afgestemd op alles waartoe deze
mens tot zijn eigen heil en volmaaktheid in staat is.
Dit alles vindt zijn bevestiging in de eisen welke Ignatius stelt aan hem die deze
oefeningen zou willen intreden. Het is bekend dat hij zo maar niet iedereen toeliet.
Niet alleen vindt hij het zeer voordelig ze grootmoedig en vrijgevig jegens zijn
Schepper en Heer in te gaan, maar hij wenst ook dat van te voren bij de retraitant
het inzicht gerijpt is hoezeer een ordening in zijn leven nodig is, en hoeveel gevaren
er dreigen dat zijn keuze niet recht naar God gaat, hoezeer een persoonlijke instelling
of gehechtheid de volle verwerkelijking van het grondbeginsel voor levensordening
in de weg kunnen staan. Het verlangen om vrijwillig een retraite te doen moet
gegroeid zijn en gewekt door de kennis hoe zijn leven en levenshouding in feite is
en hoe deze naar waarheid moest zijn. Het Grondbeginsel en de Grondslag, waarin
de norm van levensordening en tevens ook de enig juiste persoonlijke instelling
aangegeven worden, doelen niet enkel op inzicht in een fundamentele waarheid en
het constateren van een algemene grondhouding, maar zij moeten tevens reeds
vóór de retraite binnendringen in de concrete existentie van de toekomstige retraitant,
zodat hij zich bewust wordt waar in eigen leven de norm niet leidend was en waar
de juiste instelling ontbrak.
Daarmee hebben wij de eerste en de voornaamste karakteristiek van een retraite
volgens de geest van Ignatius aangegeven. De overige zullen er straks vanzelf uit
voortvloeien. Het gaat in zulke dagen om iets anders dan een rustig en heilig
vertoeven bij de Heer. Een retraite kan wel een tijd zijn van grote intimiteit met God,
van ware vrede, van waar gebed; maar wanneer in die dagen tevens niet gezocht
wordt naar de wil van God in de inrichting van zijn leven, missen zij het wezenlijke
van een ignatiaanse retraite. De retraite is geen godsdienstcursus, ook al zal de zin
van de religieuze waarheden juist door

Streven. Jaargang 10

206
een retraite ten volle duidelijk worden: ‘al wie immers kwaad doet, haat het licht en
komt niet naar het licht, opdat zijn werken niet van schuld overtuigd zouden worden.
Wie echter de waarheid beoefent, komt naar het licht, zodat van zijn werken bekend
wordt dat zij in God zijn verricht’ (Joh. 3, 20-21). Retraitedagen zijn geen studiedagen
over de Schriften, geen afzondering om de liturgische hoogtijdagen zo innig mogelijk
mee te vieren, alhoewel zij het daadwerkelijk meevieren van de liturgie en het
verstaan van de schriften zeer ten goede kunnen komen. De retraite legt de nadruk
op het volmaakt dienaar zijn van God; op de volledige dienst in liefde, op de ordening
van de concrete taak in het leven waartoe iemand door de goddelijke Majesteit in
Christus geroepen is. Niet om vermeerdering van inzicht gaat men naar een retraite,
maar om een vernieuwing in de bovennatuurlijke levenshouding, om de waarachtige
geest van het christen-zijn weer levendig te maken en om beter aan al de eisen die
dit christen-zijn in een persoonlijk leven stelt, te beantwoorden. Retraite is immers
een bekering van de geest en van het hart in vollediger dienst van God, hetzij van
een eerste bekering, hetzij van een bekering die in ieder christenleven voortdurend
moet plaats hebben. Daarom is het woord uit de brief van de Bisschoppen in
september 1945 zo juist gekozen: zij sporen hun volk aan tot een retraite: ‘om die
zuivere geest van waarachtig christendom weer levendig te maken’.
***
Uit deze allesbeheersende karakteristiek wordt duidelijk waarom Ignatius de volle
nadruk legt op het ‘oefenen’, op het persoonlijk gebed van de retraitant. Het zoeken
en vinden van de goddelijke wil in de inrichting van zijn leven betekent een ‘zich al
oefenend inschakelen’ in de heilsplannen Gods. De retraitant zal veel bidden en in
zijn bidden aandachtig luisteren en letten op de verschillende bewegingen van zijn
ziel, om daardoor te leren hoe hij zich zal moeten inpassen in de steeds duidelijker
en concreter wordende bedoelingen Gods met zijn concreet bestaan. Meer dan de
welsprekendheid van de leider hangt het slagen van de retraite af van dit geestelijk
gebed. Mgr. Ramselaar heeft zich afgevraagd ‘wie of er in staat is om drie kwartier
te boeien en dat viermaal daags op vier achtereenvolgende dagen’. Achter deze
vraag schuilt een heel complex van problemen; voor de hier aan de orde zijnde
kwestie evenwel is het antwoord niet zo moeilijk. Ook al zou een retraiteleider daartoe
in staat zijn, en misschien zelfs gedurende nog langere tijd, dan mogen deze
boeiende woorden toch enkel bewerken, dat de retraitant tot een zeer persoonlijk
geestelijk gebed
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gebracht wordt, tot een zeer persoonlijk verstaan en proeven van de heilsmysteries
en hun verwerkelijking in eigen leven. Dit geldt voor iedere retraite volgens de geest
van Ignatius, hoe kort deze ook moge zijn. De retraiteleider is geen conferencier,
geen predikant; zijn taak is het om de mens die hij leidt, bij God te brengen, hoe
eerder hoe beter, want ‘Hij zal hem Zelf in de stemming brengen om de weg te gaan,
waarop hij Hem in het vervolg beter zal kunnen dienen’. Vanzelf spreekt dat men
sterk rekening moet houden met alle omstandigheden, met de gesteltenis van de
retraitant en zijn wil om zich voor God open te stellen. Men zal rekening moeten
houden met de bestaande behoefte aan kennis van het geloof. Rustig kan men
toegeven dat de behoefte aan vorming en verdieping zeer groot is en elke retraite
kan, op eigen bijzondere wijze, hierin mede voorzien. Maar retraitedagen die gevuld
worden door een serie conferenties, preken, discussies waarin men van gedachten
wisselt, tenkoste van het persoonlijk geestelijk gebed, missen de bedoeling welke
Ignatius beoogde. De ‘meer eenvoudige en ongeletterde mens’ die Ignatius op het
oog heeft, wanneer hij te spreken komt over mogelijke aanpassingen van zijn
oefeningen, is sterk tijdgebonden. De retraitanten van onze dagen kan men niet
vergelijken met de gelovige, maar ongeletterde spaanse boer, of het eveneens nog
ongeletterde volk van het Parijs uit zijn dagen. Maar zelfs voor deze
allereenvoudigsten legde hij de klemtoon niet op de instructie, maar op het gebed,
ook al moet men toegeven dat hij, zoals ook historisch vaststaat, hier het instructieve
element voor zijn doen opvallend naar voren haalt.
De nadruk op de noodzakelijkheid van het persoonlijk gebed vloeit voort uit het
‘eigene’, het ‘bijzondere’ van de dagen der geestelijke afzondering, en betekent
allerminst een onderwaardering of achterstelling van het liturgische gebed der Kerk.
De H. Mis blijft ook in de dagen van de retraite het middelpunt van het mensenleven
en van de doorgebrachte dag. De H. Mis is niet een supplementaire meditatie, maar
de grote handeling waardoor het persoonlijk gebed van de retraitant geïntegreerd
wordt in het bidden van de H. Kerk; zelfs wordt de aansluiting bij het offer van
Christus op het kruis, dat voltooid werd door zijn heilige Verrijzenis, door alle
oefeningen van de retraitant bedoeld. Van de andere kant ligt dan ook hier de reden
waarom diezelfde oefeningen, waarin de retraitant zijn trouwer jawoord leert spreken,
hem uitermate geschikt maken om de liturgische viering te verstaan.
***
Dit persoonlijk geestelijk gebed waarin de retraitant de wil van de
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Vader omtrent zijn leven zal vernemen, vraagt een klimaat van stilte en afzondering,
en ‘hoe meer onze ziel zich in de eenzaamheid en afzondering bevindt, des te meer
maakt zij zich bekwaam om haar Schepper en Heer te naderen en één met Hem
te worden. En hoe meer zij zo met Hem verenigd wordt, stelt zij zich meer open om
‘genaden en gunsten te ontvangen van zijn goddelijke en hoogste goedheid’. Wij
hoorden reeds dat deze blijken van goedheid, dit één-worden met de Heer, tevens
ook altijd een opgave is voor de vrijheid van de retraitant. Rabindranath Tagore
heeft ditzelfde eens vertolkt in zinnen welke ons sterk herinneren aan het gebed
dat Ignatius in zijn contemplatie om de liefde te verkrijgen neerschrijft: ‘Moge niets
meer van mij overblijven dan dat weinigje waarmee ik U mijn alles noemen mag.
Moge niets meer van mij overblijven van mijn wil dan dat weinigje, waarmee ik U
gewaar word aan alle zijden en tot U nader in alle dingen en U mijn liefde bied in
alle seconden. Moge niets meer van mij overblijven dan dat weinigje, waarmee ik
U nooit kan verbergen. Moge niets meer overblijven van mijn banden dan dat
weinigje, waarmee ik door Uw wil gebonden ben, en Uw bedoeling ten uitvoer breng
in mijn leven - en dat is de band van Uwe liefde’.
Natuurlijk wordt op de eerste plaats een innerlijke afzondering en een geestelijke
stilte bedoeld, de stilte van het geestelijke evenwicht; maar deze stilte is enkel
mogelijk door de steun van uiterlijke eenzaamheid, ‘los van alle vrienden en
bekenden en van alle aardse zorgen, niet verdeeld over vele zaken, maar een en
al oog voor éne enkele zaak’, nl. ‘de dienst van zijn Schepper en de geestelijke
vooruitgang van zijn ziel’. Het doen van een retraite is eigenlijk een zeer persoonlijke
zaak. Het ideaal van Ignatius is en blijft de retraite van de eenling, persoonlijk geleid
door zijn raadsman en klaargemaakt om de innerlijke bewegingen van zijn hart en
van de verschillende geesten te onderscheiden. Er komt zelfs een ogenblik waarop
de leider zal moeten zwijgen. De punten die hij voor de verschillende oefeningen
uitlegt, moeten beknopt zijn, voorzien van een bondige uitleg, want ‘wanneer hij die
de beschouwing doet iets vindt wat het geheim een beetje beter doet begrijpen en
verstaan (hetzij door eigen werkzaamheid van het verstand, hetzij voorzover het
verstand door Gods werking is verlicht) dan geeft dit meer smaak en geestelijke
vrucht dan wanneer hij die de oefeningen geeft, de zin daarvan lang en breed had
uitgelegd’.
Deze persoonlijke eenzaamheid en deze persoonlijke leiding om de meest intieme
eenzaamheid te vinden in het ogenblik ‘waarin de Schepper rechtstreeks verkeert
met zijn schepsel en het schepsel met zijn Schepper en Heer’, zal ook verzorgd
moeten worden, wanneer
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een groep tesamen de geestelijke oefeningen doormaakt (wat overigens ook reeds
tijdens het leven van Ignatius voorkwam). Veel zal hier de homogene samenstelling
van deze groepen van dienst zijn, waarin personen met eenzelfde taak, met
eenzelfde apostolische instelling, van dezelfde leeftijd en ontwikkeling, van hetzelfde
geestelijke niveau zijn samengebracht, waardoor dan tevens de retraite zelf telkens
anders gekleurd kan zijn. Hiermee hebben wij de overgang naar de inhoud van de
retraite aangeraakt, die ook aan belangrijke eisen moet voldoen, wil men met recht
en reden spreken over een afzondering volgens de geest en methode van de H.
Ignatius.
***
Wij zeiden reeds dat een retraite volgens de geestelijke oefeningen immer een
‘mutatio cordis’ een ommekeer van het hart insluit. De retraitant bereidt zich voor
en brengt zich in de stemming om uit te treden uit alle ongeregeldheid in zijn leven,
om vervolgens in staat te zijn de goddelijke Wil te zoeken en te vinden in de inrichting
van zijn leven, tot zaligheid van zijn ziel. Deze zaligheid zal God zelf zijn, zijn één-zijn
met God. De toewijding van de gehele mens in Christus door de H. Geest aan de
Vader, is een deelnemen aan het leven van de Heer, aan Zijn dood en verrijzenis.
Het fundament hiervan is het doopsel, waarin wij allen, naar Paulus' woord, gestorven
zijn en verrezen met de Heer. Maar tevens is dit sterven en verrijzen voor ons nog
immer een opgave: onze toewijding moet op de zonde veroverd worden in immer
voortschrijdende verloochening. Het leven van eerbiedige dienst in liefde, waarin
de glorie Gods in het schepsel tot uitdrukking komt, is een voortdurend afsterven
aan eigen zondigheid en hang naar zonde: ‘allen hebben gezondigd en ontberen
Gods glorie’ (Rom. 3, 23). Prof. Grossouw zegt in zijn prachtig boekje, getiteld: In
Christus, schets van een theologie van Sint-Paulus: ‘Paulus' leer is een
verlossingsleer, zoals het Christendom een verlossinggodsdienst is. Het Christendom
verlost niet van de stof, maar van de zonde. Paulus zegt dit uitdrukkelijk: ‘de
verlossing, dat is vergiffenis der zonden’ (Ef., 1-7; Kol. 1-14). En even verder: ‘Waar
het zondenbewustzijn verloren is, zoals grotendeels in de wereld van heden, tolt
het christendom in een ledige ruimte. Wij kunnen alleen hopen dat de gevolgen van
de zonde, angst, ellende en dood, die onze generatie zo hard hebben getroffen, de
ogen der mensheid weer zullen openen voor de werkelijkheid die daarachter ligt’
(blz. 12 vg.).
Onzes inziens is hier het wezenlijke gezegd, om de karakteristieke inhoud van
een ignatiaanse retraite te kunnen vaststellen, d.i. de wezen-
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lijke inhoud, die nimmer, ook niet in een verkorte retraite, mag ontbreken. Zolang
wij niet weten dat wij slaven zijn van kwaad en ongeregeldheid, en in de mate dat
wij dit niet weten, is het onmogelijk onze vrijheid goed te gebruiken, d.w.z. volgens
de allerheiligste Wil van de goddelijke Majesteit. Willen wij beseffen dat onze ware
vrijheid een pure gave Gods is, ons geschonken volgens een allerbarmhartigst
raadsbesluit van de drie-éne God in Christus, dan zullen wij onze valse vrijheid diep
moeten peilen. Willen wij aangesproken worden door het Woord dat mens werd,
beeld van de volmaakte vrijheid, van het volmaakte zoonschap, van de totale
onderwerping en overgave aan de liefde van de Vader, dan zullen wij eerst onze
ongehoorzaamheid aan Gods wil en wet, onze opstand tegen God, waardoor een
staat van vijandschap tegen God intreedt, die op de dood uitloopt, moeten durven
proeven. Zolang wij ons niet innerlijk gevoelen als een zondaar, zullen wij ook niet
de noodzakelijkheid merken om uit deze staat te treden. Dit ontneemt ons het ware
uitzicht op Christus.
Ignatius weet goed dat het niet genoeg is om enkel enige uiteenzettingen te
houden over zonde en zondenstraffen. De retraitant zal eigen zondigheid moeten
peilen en de verschrikking van de dood in een eeuwige straf, welke hij in zich draagt
door zijn zonde, moeten ervaren. De universele zonde die vanuit de wereld der
engelen op deze aarde kwam, heeft zich ook in zijn leven vastgezet en voortgezet:
zijn weigering van gehoorzaamheid aan God is een voortschrijdende dood en zijn
verlangen naar eenheid met God en met allen enkel een smartelijke wroeging,
zolang hij zijn zondigheid niet wil afleggen. In het berouw dat een sterven is aan de
zonde, krijgt hij eerst deel aan het Leven, als een pure, om niet gegeven gave van
barmhartigheid. Uit dit Leven dat Christus is, gaat een voortdurende roep uit, welke
de retraitant in de beschouwingen over leven, dood en verrijzenis van de Heer,
immer beter zal horen.
Hiermee is de wezenlijke inhoud van een retraite volgens geest en methode van
Sint-Ignatius aangegeven. Langs de zuiverende weg der overwegingen over zonde
en zondestraffen wordt de retraitant voorbereid om opnieuw Gods wil te kunnen
zoeken en vinden in het licht van Christus' leven, die ons met de Vader verenigt in
de éne H. Kerk. Midden in de historie van deze wereld, en daarom ook midden in
het leven van de retraitant, staat Christus, die de wereld van zonde overtuigt, maar
ook in zijn volmaakte onderwerping aan de Vader, Weg, Waarheid en Leven is.
De ignatiaanse retraite heeft als middelpunt de oriëntering van een mensenleven
op Christus, in Christus, door Christus; dat is het doel
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dat Ignatius zich stelde, en tevens de enige reden van bestaan voor zijn methode,
welke hij zo zorgvuldig uitwerkte, en waarvan hij uit ondervinding wist dat zij leidde
naar de God van Liefde.
Onze uiteenzetting was principiëel; de moeilijke vraag van de concrete
verwerkelijking in de verkorte retraite, vooral in de afzondering van slechts enkele
dagen, blijft volledig open. Niet omdat het actueel belang van deze praktische kant
wordt betwijfeld of onderschat. Integendeel, alle op dit apostolische werk van de
retraite betrekking hebbende vragen, hadden en hebben de volle aandacht, bijzonder
van hen die hier het eerst bij betrokken zijn. En bovendien, hoewel wij ons dus ook
bewust zijn op de bezorgde vragen die Mgr. Ramselaar aan het begin van dit jaar
stelde, geen antwoord geformuleerd te hebben, menen wij toch veel contact gehad
te hebben, vooral met de achtergronden van zijn gedachten. Misschien is er één
punt waarin wij tegenover hem wat terughoudend staan. Wij willen dit, vanwege het
principiële belang, even naar voren halen, maar doen dit het liefst in een vraag,
waarmee wij tevens onze uiteenzetting sluiten.
Heeft Mgr. Ramselaar de weg der zuivering, die langs de meditatie over de zonden
en de zondenstraffen loopt, niet te weinig recht laten wedervaren? Of moeten wij
ook hier goed onderscheid maken tussen een principiële houding en bezorgdheid
over de verwerkelijking? Niemand zal betwijfelen dat op de stoffen welke Ignatius
in de eerste week, de week der zuivering, aangeeft, wel eens een te exclusieve en
te forse klemtoon gelegd is, meer dan nodig was voor alle retraitanten in een
bepaalde groep. Ook niet dat deze nadruk gegeven werd ten koste van een meer
positief, meer op Christus, de genade, de sacramenten, de Kerk, het uiteindelijk
Godsrijk gericht karakter. Wie zal het betwijfelen dat ook de fundamentele gedachten
van het ‘God dienen’ en ‘het onderhouden van de geboden’ meer evangelisch als
de ernst van de liefde kunnen gezien worden. Ook is het waar dat bij de
overwegingen over de zonden en de zondestraffen soms te sterk de slaafse vrees
op de voorgrond treedt (die wel ‘een vrome en heilige zaak is, waar men niets beters
of nuttigers bereikt’), ten koste van de ‘kinderlijke vrees, die geheel en al aangenaam
en welgevallig is aan God, onze Heer, omdat zij één is met de goddelijke liefde’.
Maar mogen zij ooit ontbreken in een retraite volgens de geest van Ignatius? Wij
menen het antwoord hierop te hebben gegeven.
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P.G. van Breemen S.J.
De ontdekking van de mens in de moderne natuurwetenschap
NIEMAND zal er aan twijfelen, dat de geest van onze tijd door de fysica wordt
beïnvloed. De dagelijkse wetenschappelijke arbeid bewerkt een langzame omvorming
van het bewustzijn, die in de natuuronderzoeker zelf begint, maar doorwerkt in iedere
mens van deze tijd. Deze invloed is zeker niet altijd een invloed ten goede. En
wellicht zal menigeen even opgeschrikt worden, als hij de zin onder ogen krijgt, die
Buytendijk sprak in zijn rede bij het gouden jubileum van het Thijmgenootschap:
‘De geestelijke situatie van onze tijd ontleent haar bevrijdende perspectieven, naar
1)
ik meen, in belangrijke mate aan de vernieuwing der physica’ .
Om de huidige invloed van de natuurwetenschap te peilen, is het goed, deze
vernieuwing der fysica eens nader te bezien. Hierbij gaat het niet om een rechtlijnige
ontwikkeling van de natuurwetenschap, die nu met dezelfde methode en dezelfde
beschouwingswijze steeds nieuwe terreinen van de stoffelijke wereld zou bestuderen;
maar het gaat om een diepgaande verandering in de houding zelf, die de fysicus
aanneemt. Bij de pogingen om de klassieke fysica consequent uit te bouwen is men
stap voor stap, maar toch binnen een vrij kort tijdsbestek (sinds 1900) gekomen tot
een ombouw van het klassiek-fysisch wereldbeeld, waardoor schijnbaar geheel
vaststaande begrippen ondermijnd werden. Het is vooral in haar beschouwingswijze,
dat de fysica een weg van ontnuchtering is moeten gaan. Het zijn niet de nieuwe
ontdekkingen afzonderlijk, die opwindend zouden zijn, maar wel revolutionair is de
houding waartoe al het nieuwe ons brengt indien wij het tot een synthese willen
verenigen.
Hierbij valt het op, dat in dezen aanmerkelijk meer invloed uitgaat van de
natuurwetenschap zelf dan van een expliciete natuurfilosofie. Daarom zijn de
dieperliggende ideeën van de leidende fysici van zo ongewoon belang; want deze
ideeën zullen via de universiteiten en de techniek hun weg vinden tot de vulgarisaties
en tot het brede publiek, ook al zal het zijn tijd vragen voordat hun invloed zover
reikt.
Voor een heel bepaald onderdeel zouden we de grondgedachten van de moderne
fysici willen nagaan. We beperken ons tot wat enkele van

1)

Vernieuwing in de Wetenschap. Annalen van het Thijmgenootschap 42 (1954), p. 240.
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de meest vooraanstaande en verstgevorderde fysici zeggen over de plaats van het
subject in hun wetenschap, over de plaats van de mens in de moderne
natuurwetenschap.
Volgens C.F. von Weizsäcker is wellicht de belangrijkste bijdrage van de natuurkunde
aan onze tijd: het verwijzen naar de noodzakelijkheid om de samenhang van stof
en bewustzijn, van object en subject anders te denken dan het in de wijsgerige
traditie der laatste eeuwen geschiedde. Ook Bohr en Heisenberg zien in dit punt
een kristallisatie-centrum van de veranderingen in de natuurwetenschap door de
opkomst van de quanten-fysica. Om een beeld te krijgen van deze omkeer in de
natuurkundige beschouwingswijze is het nuttig zich even voor de geest te halen,
hoe de fysicus dacht vóór deze kentering. De beroemde ‘demon van Laplace’ is wel
de geijkte vormgeving van het ideaal der klassieke natuurwetenschap. Laplace
schreef namelijk in 1814, dat een intelligentie, die op één gegeven moment de
plaatsen en de snelheden van alle materiedeeltjes in het heelal zou kennen, van
daaruit volgens de wetten van de mechanica het verleden zou kunnen reconstrueren
en de toekomst voorspellen. Wel was hiervoor een groot intellect vereist, maar in
principe, meende Laplace, en velen met hem, was deze reconstructie resp.
voorspelling op alle gebieden der natuurwetenschap mogelijk. In de meest
uitgesproken vorm van determinisme vindt men hier een absoluut objectieve kennis,
die los van alle subjectiviteit, vanuit een absoluut gezichtspunt de fysische wereld
beschouwt. Hier wordt een scherpe indeling geïmpliceerd in een subjectief en een
objectief terrein der werkelijkheid.
Met dit ideaal van de klassieke fysica nu heeft de moderne natuurkunde
fundamenteel afgerekend, omdat de quanten-fysica bewezen heeft, dat zijn
vooronderstelling principieel onmogelijk is. Wanneer wij nu willen nagaan, hoe deze
verandering zich voltrokken heeft, dan kunnen we het beste beginnen bij de eerbied
voor de verschijnselen, die een grondtrek is van alle natuurwetenschap, en heel
bijzonder van de fysica sedert Galilei. Men is overtuigd, dat de deductieve weg,
uitgaande van enkele aan de ervaring ontleende begrippen, ons niet tot de kennis
der natuur kan brengen; daartoe is het uitgangspunt te eng en de menselijke geest
te zwak. Waar dit in het verleden vergeten werd, kwam men steeds tot verkeerde
conclusies. Men wil zich dus openstellen voor de natuur, zonder daarbij op a
priori-principes te bouwen. Waar een conflict ontstaat tussen het verschijnsel en de
2)
theorie, heeft het verschijnsel altijd de voorrang .

2)

In dit verband spreekt Dessauer graag over de deemoed en de ascese die van de onderzoeker
gevraagd worden.
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Dit luisteren naar de natuur is niet passief, zoals dat van een schooljongen, die zich
alles laat voorzeggen wat de meester wil, maar de mens stelt zelf vragen aan de
natuur, zoals een officieel aangestelde rechter getuigen uitnodigt om te antwoorden
op de vragen die hij hun voorlegt (de beelden zijn van Kant). In de experimenten
roept hij conflicten op tussen theorie en feit, en ook de meest onberispelijke
redenering zal aan de verschijnselen getoetst moeten worden. Deze vraag-houding,
deze gespreks-situatie van mens en natuur, vindt men tegenwoordig allerwegen
vermeld in de geschriften over natuurwetenschap. Bij zijn promotie tot doctor h.c.
in de theologie heeft Dessauer er weer eens met klem op gewezen, dat voor de
fysica wezenlijk is de bewuste vraagstelling alsmede het zoeken naar het antwoord,
en Buytendijk laat cursiveren, dat het object van de fysicus is: de ondervraagde
3)
natuur . Het zijn vooral Bohr, Heisenberg en von Weizsäcker die hier telkens weer
op terug komen, en dit idee diep hebben doen inwerken in de moderne
beschouwingen.
De fysische denkwereld wordt dus opgebouwd doordat de fysicus de wereld actief
ondervraagt en zo de wereld dwingt tot een antwoord. ‘De wereld is niet in zichzelf
een antwoord; zij wordt een antwoord uit kracht van onze vraag. Maar toch heeft
de wereld, als antwoord, een dwingend karakter, en de mens moet altijd afwachten,
wat het antwoord zal zijn. Ja, het antwoord, dat de fysicus ontvangt, beïnvloedt de
verdere vragen, die hij gaat stellen. De fysische denkwereld is gegroeid in een
4)
vraag-antwoord-spel met de dingen’ . Dit spel wordt steeds ingewikkelder en stelt
voortdurend hogere eisen aan de mens. De natuur beslist tenslotte over de
bruikbaarheid der theorie. Voert de fysicus onjuiste begrippen in, stelt hij zijn vraag
verkeerd, dan stokt het gesprek; d.w.z. het onderzoek loopt vast, en de fysicus zal
naar nieuwe wegen moeten zoeken, om weer aan de eisen der natuur te voldoen.
Tegenwoordig vraagt dit een nauwe samenwerking van de theoreticus, die de vraag
formuleert en het antwoord ontcijfert, en de experimentator, die feitelijk de vraag
stelt in het experiment en het antwoord ontvangt. Niet het kale gegeven der
onmiddellijke ervaring heeft theoretisch betekenis, maar de theorie zelf geeft pas
structuur aan de waarnemingen. De theorie bepaalt de formulering van de vraag,
hetgeen in het experiment wordt uitgewerkt in een dwang die aan de natuur wordt
opgelegd. De natuur reageert op die dwang, en de wetmatigheid van deze reactie
kunnen wij in formules vastleggen. Maar iedere wetmatig-

3)
4)

o.c., p. 242.
R. Kwant en J. v.d. Berk, Het Gesprek van de fysicus met de Wereld. Annalen van het
Thijmgenootschap 43 (1955), p. 13.
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heid geldt slechts met betrekking tot het experiment, waardoor wij haar
achterhaalden, en mag niet gegeneraliseerd worden, alsof zij ook zou gelden voor
een hypothetische, objectieve, ongestoorde toestand van het proefobject.
In deze laatste zin komt de invloed van de quantenfysica naar voren. Een uiterst
ruwe schets van de hoofdlijn hiervan, voor zover die in ons verband van belang is,
is wel onontkoombaar. In 1900 wist Max Planck een oud probleem over ‘zwarte
straling’, waarvoor Wien en Rayleigh-Jeans onbevredigende oplossingen hadden
gegeven, tot helderheid te brengen door aan te nemen, dat de energie niet continu
verdeelbaar is, maar slechts kan worden afgegeven of opgenomen in gehele
veelvouden van een ondeelbaar minimum-quantum. Door op dezelfde wijze het
licht als quanteus (corpusculair) te beschouwen, in tegenstelling tot de toen geldende
golf-opvatting, kon Einstein in 1905 het belangrijke verschijnsel van het foto-elektrisch
effect verklaren. De quantenverdeling van de energie had ook belangrijke gevolgen
voor de waarneming. In elke proef is er een inwerking van de waarnemer of zijn
instrumenten op het waargenomen object. Vroeger meende men, dat men deze
inwerking willekeurig klein zou kunnen maken. Het energie-quantum stelt echter
een principiële grens aan deze verkleining van de storende invloed van de
waarnemer, omdat de energie-toevoer, die bij iedere waarneming plaats vindt, - en
daarmee de storing van de oorspronkelijke toestand -, nooit kleiner kan worden
5)
gemaakt dan het energie-quant bedraagt . Dit voerde rond 1927 tot de beroemde
onzekerheidsrelatie van Heisenberg, die zegt dat het produkt van de
onnauwkeurigheid bij de plaatsbepaling en de onnauwkeurigheid bij de
snelheidsbepaling niet beneden een bepaalde minimum-waarde kan dalen. De
nauwkeurigheid der plaatsbepaling gaat dus ten koste van die van de
snelheidsbepaling en omgekeerd. Deze beperkingen aan onze waarnemingen
berusten niet op de gebrekkigheid van de instrumenten, maar op de discontinuïteit,
zoals die in het Planckse quantum tot uiting komt. Wil men de plaats volledig bepalen,
dan ontglipt de mogelijkheid om tegelijk de snelheid (en daarmee de energie) exact
te meten.
Zelfs moeten we verder gaan en zeggen, dat de mens in zijn keuze een deeltje
te zien, het zich tevens onmogelijk maakt om tegelijk het golfkarakter te vatten, en
omgekeerd. Men kan het licht beschrijven als corpuscula, of als golven, maar niet
als beide tegelijk. Hier raakt men aan wat velen als de kern van de
quantenmechanica beschouwen, nl.

5)

Omdat het energie-quant zo ontzettend klein is, is deze beschouwing alleen relevant voor de
micro-wereld.
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‘der Verzicht auf die Objektivierbarkeit des Naturgeschehens’ (von Weizsäcker).
Het is wezenlijk voor deze nieuwe vorm van fysica, ‘dass man ihre Sätze gar nicht
aussprechen kann, ohne die Art der Erkenntnis mit auszudrücken’ (id.). Als
Heisenberg het zo eenvoudig mogelijk wil uitdrukken, zegt hij, dat de quantentheorie
niet meer onmiddellijk met de natuur te doen heeft, maar met onze kennis van de
natuur. ‘De atoomfysicus heeft er vrede mee moeten nemen, dat zijn wetenschap
maar een schakel is in de eindeloze keten van de gesprekken van de mens met de
natuur, maar dat ze niet eenvoudigweg van de natuur “an sich” kan spreken’.
Wij moeten dus zeggen, dat onze experimenten betrekking hebben op een natuur
die veranderd is door onze weloverwogen, menselijke ingreep. Het object van het
onderzoek is niet de natuur zonder meer (an sich), maar de natuur onderworpen
aan de vraagstelling van de mens. De quantenfysicus kan niet meer spreken van
een elementairdeeltje, losgemaakt van de waarnemingsact. De wijze van
vraagstelling verandert het object en vormt het om, zodat vraag-methode en object
onlosmakelijk verbonden zijn. We staan hier voor een gesprek tussen mens en
natuur, waarin de oude indeling van subject en object niet meer te handhaven is.
We ontdekken niet een objectiviteit die los staat van het subject, maar een
samenhang van subject en object. ‘De ontdekte werkelijkheid draagt een structuur,
die de confrontatie met de menselijke waarnemer verraadt. En dat moet niet als een
hinderlijk bijmengsel beschouwd worden, want in deze confrontatie is pas wetenschap
6)
mogelijk’ . Onder de druk van de verfijnde waarnemingsmethoden is de grens tussen
subject en object gerelativeerd.
Om misverstanden te voorkomen moet er nog op gewezen worden, dat het gaat
om iets wat in de natuurkunde werkelijk nieuw is. Dat het object een subject
veronderstelt, is een oude waarheid. Dat deze twee niet losgemaakt kunnen worden
eveneens. Men dacht hierbij vroeger vooral aan de inwerking van het object op het
subject, en aan de toestand waarin het subject verkeerde tijdens de indruk. Nieuw
is het inzicht, dat er ook een onontkoombare en niet volledig controleerbare werking
uitgaat van het subject op het object. Of, anders gezegd, nieuw is het inzicht, dat
onze formuleringen, ook zuiver logisch gezien, niet meer toestaan om er stilzwijgend
van te abstraheren, dat ze door een subject worden uitgesproken. Dit nieuwe inzicht
steunt niet op een kantiaanse verklaring van de menselijke kennis, maar op de
ervaringen die men heeft opgedaan in de quantenmechanica.

6)

H. v.d. Hulst en C. v. Peursen, Phaenomenologie en Natuurwetenschap, Utrecht, 1953, p.
155.
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Wij spreken dus steeds over verschijnselen, die plaats vinden in een wisselwerking
van het elementair-deeltje met de waarnemer (en zijn instrumenten). ‘De voorstelling
van de objectieve realiteit van de elementair-deeltjes is vervluchtigd, niet in de nevel
van een nieuwe, vage en nog onbegrepen voorstelling der werkelijkheid, maar in
de doorzichtige helderheid van een wiskunde, die niet meer het gedrag van de
7)
elementair-deeltjes, maar onze kennis van dat gedrag weergeeft’ . Het gaat niet
langer om een beeld van de natuur, maar om een beeld van onze betrekkingen tot
de natuur. De natuurwetenschapper staat niet meer als toeschouwer tegenover de
natuur, maar hij is medespeler, hij is opgenomen in de wisselwerking tussen mens
en natuur.
Elk resultaat van een experiment is dus (mede) bepaald door de persoonlijke
keuze van de onderzoeker. Ook de begrippen zijn afhankelijk van de menselijke
kijk; zelfs de in de Newtonse mechanica zo soevereine begrippen ‘tijd’ en ‘massa’
zijn door de relativiteitstheorie afhankelijk bevonden van de situatie waarin de mens
ze gebruikt. Deze keuze van de mens, zijn tegenwoordigheid in de tot-stand-koming
van de wetenschap, is actief en zingevend.
En dat niet alleen in het detail, zoals een experiment, maar ook in het grote geheel
van de natuurwetenschap, waarin dat detail zijn betekenis krijgt. De
natuurwetenschap is immers een geordende beschrijving van de verschijnselen in
de natuur, en geordendheid is pas mogelijk als men vanuit een bepaald gezichtspunt
de verschijnselen indeelt; d.w.z. wanneer men zich een bepaald doel stelt. Deze
indeling wordt wezenlijk mede bepaald door de subjectieve werkzaamheid van de
wetenschapper zelf. Dat de onderzoeker bepaalde feiten wel analyseert en andere
niet verder uitwerkt, vindt zijn verklaring in het standpunt dat hij inneemt. De
menselijke belangstelling treedt op als bepalende factor voor de gevonden resultaten.
Nu is het van het grootste belang, dat de fysicus ontdekt heeft, dat een absoluut
en definitief gezichtspunt onmogelijk is. Van de Hulst en van Peursen drukken dit
met de huidige fenomenologie uit door het woord ‘horizon’; deze vormt de niet te
benaderen grens welke elk menselijk gezichtsveld noodzakelijk beperkt. ‘Een horizon,
die men voortdurend om zich heen heeft en die zich met het voortschrijden wel
8)
voortdurend verplaatst, maar die nooit alomvattend wordt’ . Een ander standpunt
zal een andere horizon met zich brengen, maar ‘un regard survolant’ zal voor de
mens altijd een onmogelijkheid blijven. In de

7)
8)

W. Heisenberg, Das Naturbild der heutigen Physik, in ‘Die Künste im technischen Zeitalter’,
München, 1954, p. 52; vgl. p. 62.
o.c., p. 89.
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horizon manifesteert zich het vervlochten-zijn van mens en wereld.
Deze beschouwing der werkelijkheid tegen de achtergrond van een horizon is de
thematisering, die de menselijke wetenschap constitueert. Elk wetenschapsgebied
9)
is noodzakelijk thematisch, want het is de thematisering, die objectiveert .
Deze inzichten nu zijn ook door de hedendaagse natuurwetenschappers
verworven. Ofschoon er een parallel is tussen de denkbeelden der fenomenologie
en der moderne theoretische fysica, is een rechtstreekse invloed van deze filosofen
10)
op de natuurkundigen onwaarschijnlijk . Het vak zelf heeft de fysicus tot deze
inzichten gebracht.
Max Planck meent dat er nauwelijks een stelling is, die meer onheil heeft
aangericht dan die van de ‘Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft’. Elders
benadrukt hij (bij een bespreking van een probleem uit de optica) dat bij elke
wetenschap noodzakelijk iemand hoort, die haar opbouwt; dat de natuurwetenschap
een spanning is tussen twee abstracties, die we met subject en object aanduiden;
en dat de fysica nooit helemaal losgemaakt kan worden van de onderzoekers die
haar beoefenen, mensen die vanaf het eerste begin van elke wetenschappelijke
kennis een beslissing moeten nemen over het standpunt van waaruit zij het
onderzoek bekijken.
C.F. von Weizsäcker vermeldt als een rijke vrucht van het quantenmechanisch
denken het inzicht dat de fysica ‘ein Wissen des Menschen’ is; en dat het geen
‘zuivere’ fysica meer is in de zin van het oude ideaalbeeld der wetenschap. Een
lang artikel wijdt hij aan een analyse die laat zien, dat wij in de wetenschap de mens
terugvinden, die haar heeft opgebouwd, en hij poneert, dat de huidige fysica de
beoefenaar dwingt tot bezinning op zichzelf als subject. ‘De mens ontmoet in de
natuur als het ware zichzelf weer’. ‘Wij wilden het absolute grijpen en wij vinden
slechts de voorwaardelijkheid van onze kennis en onze macht. Wij wilden tot het
“an sich” zijnde doordringen, en we ontdekken, dat we zelfs het begrip “ding” slechts
kunnen definiëren in betrekking tot de mens aan wie het verschijnt, of die het zelf
11)
maakt’ . Voor de moderne fysica is niet meer het geïsoleerde ding, maar het geheel
van de samenhang mens-ding de tastbare werkelijkheid.
Werner Heisenberg ontwikkelt soortgelijke gedachten. Aansluitend bij het
bovenvermelde idee, dat de natuurwetten betrekking hebben op onze kennis van
b.v. elementair-deeltjes (pp. 216 en 217), vinden we het volgende: Het oude streven
naar een beschrijving der wereld, waarbij

9)
10)
11)

Vgl. Buytendijk, o.c., p. 238.
Vgl. Buytendijk, o.c., p. 238.
6

Zum Weltbild der Physik, Stuttgart, 1954 , p. 132 en 154.
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van het denken en handelen van het subject helemaal geabstraheerd kon worden,
kwam voort uit een verlangen om alle onnauwkeurigheid en vergissing uit te sluiten.
Men wilde een zo nauwkeurig mogelijk beeld van de wereld tekenen. Nu blijkt echter,
dat dit nauwkeuriger wordende beeld steeds meer van de onmiddellijk gegeven
werkelijkheid afwijkt. De natuurwetenschap gaat niet meer over die onmiddellijk
gegeven wereld, maar over een duistere achtergrond van die wereld, welke
achtergrond wij door onze experimenten aan het licht brengen. Deze ‘objectieve’
wereld wordt dus toch in zekere mate pas door onze actieve ingreep voortgebracht,
en in die mate stoten wij ook hier op de niet te overschrijden grenzen van de
menselijke kennis. In de natuurwetenschap komt allerduidelijkst naar voren, dat de
mens overal weer zichzelf ontmoet. Voor het eerst in de geschiedenis staat de mens
12)
alleen nog maar tegenover zichzelf .
Max Born, die bijna 50 jaar lang een persoonlijke vriend was van Einstein, hield
medio maart 1955 een grote rede op de feestvergadering van de ‘Physikalische
Gesellschaft’ ter herdenking van het feit, dat Einstein 50 jaar geleden zijn beroemde
artikelen over het lichtquantum en over de relativiteitstheorie publiceerde. Hierin
zeide hij o.a.: ‘Er voert, zoals Einstein zelf niet moe wordt te herhalen, geen
rechtstreekse, logische weg van de ervaringsfeiten naar de theoretische systemen
der fysica; deze laatste zijn kinderen van een zich vrij bewegende fantasie, van de
speculatie’.
Wij hopen dat uit deze citaten duidelijk geworden is, dat de moderne fysica, althans
in haar leiders, bewust op weg is om de mens te ontdekken in het vak. Dit is een
zeer belangrijke ontdekking ook voor de verhouding van de natuurwetenschap tot
de andere wetenschappen.
We willen echter nog even nagaan, in hoeverre de mens bij de fysica betrokken
is. Schrödinger b.v. heeft tegen Bohr en Heisenberg (‘our two foremost
quantumtheorists’) het bezwaar, dat zij het fundamentele filosofische probleem van
de relatie tussen subject en object laten afhangen van de quantitatieve resultaten
van fysische en chemische metingen. Hij ziet een onaangepastheid van de
aangewende middelen ten opzichte van het gestelde probleem. Hij gaat nog verder:
omdat het subject voor hem de menselijke geest is, ziet hij niet in, hoe dit subject
13)
in wisselwerking kan treden met enig fysisch systeem . Behalve dat hiertegen in
te brengen valt, dat het niet juist is om de menselijke geest als subject te beschouwen
(het subject is de gehele mens), vergeet Schrödinger dat in de moderne wetenschap
aan de mens ook een wezenlijke rol wordt

12)
13)

o.c., p. 60s.
Science and Humanism, Cambridge, 1951, p. 51-53.
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toebedeeld bij de thematisering, die pas wetenschap constitueert.
Von Weizsäcker merkt op, dat in de fysica niet wordt binnengehaald het empirisch
subject met al zijn affecten en zijn persoonlijk ‘Schicksal’, maar dat er slechts twee
grondfuncties van het bewustzijn binnen treden in iedere natuurbeschrijving: kennen
en willen. Inderdaad zal men moeten toegeven, dat de natuurwetenschap zich
zoveel mogelijk afwendt van het persoonlijke, het incidentele en zich richt naar het
algemene, het reproduceerbare. Ook Planck ziet een streven naar volkomen
scheiding van 't fysisch wereldbeeld van de individualiteit van de scheppende geest;
hij voegt er echter aan toe dat dit streven nooit zijn doel bereiken zal. Er ligt in de
natuurwetenschap een streven om subject en object te scheiden. Het zou onjuist
zijn om zozeer onder de indruk van het wetenschappelijk nieuwe en ingrijpende
inzicht, dat subject en object onscheidbaar zijn, te komen, dat men de tendenz naar
scheiding uit het oog verliest.
Toch heeft de ontdekking van de onbreekbare band tussen subject en object in
het experiment geleid tot een veel fundamenteler ontdekking: dat nl. wetenschap
überhaupt slechts mogelijk is dank zij de thematisering door de mens! Hier is een
band tussen natuurwetenschap en mens, die op een veel dieper niveau ligt; en hier
raakt men de mens ook veel ingrijpender en omvattender dan in de quantenfysische
beschouwingen over het experiment. Op dit niveau treden wel degelijk specifiek
menselijke waarden naar voren. Max Planck schrijft, dat de wereldbeschouwing van
de onderzoeker steeds medebepalend zal werken op de richting van zijn
wetenschappelijk werk, zoals ook omgekeerd de resultaten van zijn onderzoekingen
14)
niet zonder invloed op zijn wereldbeschouwing kunnen blijven . Ook von Weizsäcker
werkt uit, hoe het menselijke bij de wetenschap betrokken is, en hij verontschuldigt
zich dat hij daarbij grote woorden als waarheid, schoonheid en ethos moet gebruiken,
door op te merken, dat dit toch werkelijk realiteiten zijn in de daagse dag van de
15)
onderzoeker .
Het zou ons echter te ver voeren, om nog te trachten, ook deze beschouwingen
aannemelijk te maken. Liever willen we dit artikel nu besluiten met de conclusie dat
de ontdekking van de mens in het hart zelf van de natuurwetenschap er toe heeft
geleid, dat de fysicus thans heel wat gereserveerder oordeelt over zijn vak dan een
halve eeuw geleden; en dat juist dit bewustzijn van eigen ontoereikendheid een
openheid heeft bewerkt tegenover de andere menselijke waarden en wetenschappen.

14)
15)

5

Vorträge und Erinnerungen, Stuttgart, 1949 , p. 285.
o.c., p. 188.
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Atonale poëzie, Kijkdoos of gevangenis?
K. Heireman S.J.
LATEN we uitgaan van een feit. Sinds enkele jaren zijn er dichters in Nederland en
Vlaanderen, die zich ‘Atonalen’ noemen of laten noemen. Eigenlijk is de naam
afkomstig van een bloemlezing, verschenen in 1951 en slaat hij vooreerst op een
beperkt aantal auteurs, daarin vertegenwoordigd. Toch gebruikt de leek in het vak
hem vaak als synoniem voor ‘experimentelen’ of ‘avant-gardisten’. Daar we ons juist
tot die leek wenden en geen historische of kritische studie willen leveren over
bepaalde dichters, zullen we ook, voor de variatie, deze termen door elkaar gebruiken
alsof ze synoniem waren.
Strikt gesproken mogen we ook niet de atonale dichters als een groep
beschouwen. Toch is er een stroming. Vooreerst al door haar eigenaardigheid ten
overstaan van de traditionele poëzie (‘Zeg, begrijp jij dat?’) valt ze op, als ook door
reclame die ze voor haar zaak voert. Deze reclame gaat zelfs tot in sommige
experimentele gedichten huizen, waar men ‘berichten aan de bevolking’ vindt als:
‘Ik bericht: dat de dichters van fluweel / schuw en humanistisch doodgaan’.
Deze poëzie heeft ook haar poëtiek, de theorie naast de praktijk. Die twee durven
elkaar wel eens feestelijk in de steek te laten. Op zichzelf niets buitengewoons: dat
was al zo bij Vondel. En het ware onredelijk een theorie te beoordelen uit de praktijk,
een bedoeling uit het resultaat. Dit te beoordelen is een kwestie van kritiek. De vraag
die ons zal bezig houden is er een der poëtiek. Het gaat om de bedoeling.
De bedoeling nu van de atonale poëzie is precies geen kleine. Zij bedoelt en
beweert dé poëzie der toekomst te zijn. Daar elke profetie uiteraard
onwetenschappelijk, onbewijsbaar en onweerlegbaar is, zal men deze tenminste
aanvaardbaar maken door er een tweede stelling aan toe te voegen, dat de atonale
poëzie nl. de poëzie is van deze tijd, dat ze méér van deze tijd is, dan andere minder
revolutionaire poëzie.
Het is duidelijk dat bovenstaande uitspraak in de ogen van de meeste mensen
een waardeoordeel insluit. Van zijn tijd, dus beter. De experimentelen zullen zeggen:
van zijn tijd, aldus de enig mogelijke.
Het is de moeite waard nu even beter toe te kijken. Iedereen weet dat Van Maerlant
bv. en Rhijnvis Feith echte haantjes-de-voorste waren in hun tijd. Van Maerlant in
de burgerlijk-patricische, Feith in de sentimentele. Niemand echter zal daaraan een
intrinsiek waardeoordeel
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koppelen: Van Maerlant, goed dichter, want voorman van de typische
burgermannetjes van zijn tijd. Feith, groot poët, want het sterkste voorbeeld van
sentimentaliteit.
We kunnen dus wel een tijd typeren door kenmerken, die we opzoeken in hun
extreme vormen - momenten waarop de slinger-beweging uiterst links of rechts
geraakt is - maar we zullen die daarom nog geen top-prestaties noemen. Al zijn
beide onafscheidelijk, de geschiedenis, die de samenhang van oorzaak en gevolg
opmaakt, is principieel iets anders dan de kritiek, die een waardeoordeel uitspreekt.
't Is zelfs zó dat de geschiedenis vaak meer belang hecht aan de negatieve krachten
als moord, ongeval, plagiaat, afhankelijkheid, dan aan het waardevolle en
oorspronkelijke. Kijk maar even in de krant of in een doctorale monografie. Het is
dus niet uitgesloten dat iemand tegen de slingerbeweging van zijn tijd ingaat en
toch een goed dichter is. Van Staring zullen we zeggen dat hij dichter was ondanks
zijn tijd.
De kwestie kan echter nog heel wat menselijker gezien worden. Laten we bv. het
geval van Staring hernemen. In zijn persoonlijkheid vinden we nog iets pittigs, en
dat midden in een verwaterde tijd. Hij stond alleen temidden van een algemeen,
objectief cultuur- en tijdsverschijnsel. Ook de filosoof kent zo'n verschil tussen
objectieve en subjectieve tijd. De subjectieve tijd is die van onze persoonlijkheid.
Die verschilt van de objectieve. Zo duurt subjectief de tijd in een wachtzaal veel
langer dan in een bioscoop.
De vraag is dan: als er zo'n verschil is, wat moet de dichter dan doen? Zijn
persoonlijkheid verloochenen en meedoen op 't gevaar af anders een leugen te
worden tegenover dé tijd, een onmogelijkheid? Ik ben geen determinist en zo men
mij zegt dat in een chaotische tijd ware poëzie even chaotisch zal zijn, dan zeg ik
met evenveel en meer recht dat we juist dan een creatieve poëzie moeten hebben,
die als in de eerste schepping spelend over de chaos zweeft en licht en duisternis
gaat scheiden, eenheid en orde brengen. Het verschil ligt hierin: de een zegt: zo is
de wereld nu eenmaal; de ander: zo moet zij nu worden. Beiden zijn van hun tijd.
Alleen verovert in 't eerste geval de objectieve tijd de subjectieve, in 't tweede
andersom. En enkel dit laatste lijkt me dichterlijk, kloppend met de roeping van de
mens, de ‘maker’, de schepper. Laat de dichter dus gerust zo van zijn tijd zijn dat
hij de klokkewijzers van de tijd zelf eventjes kan verdraaien. Zoals Gezelle onze
oude tikker weer eens opgewonden heeft.
Als ik dus terugkom op de vraag: ‘Is de atonale poëzie van deze tijd?’ dan is dat
goed te begrijpen als: ‘Is ze typisch?’, niet: ‘Is ze daardoor meer poëtisch?’.
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Ik zal maar dadelijk zeggen dat ik daarop niet antwoorden kan. De enige die dat zal
kunnen - dat hoop ik tenminste - is de geschiedenis.
Er worden nochtans argumenten aangevoerd uit een dubbele beschouwing.
Vooreerst beroept men zich graag op parallelle kenmerken op andere terreinen,
b.v. in de politieke geschiedenis. Men zegt: onze tijd is gekenmerkt door een zinloze
chaos met oorlogen, concentratiekampen enz.; dit is meteen onze levensstijl
geworden. Ik moet bekennen dat het argument me om de reeds genoemde reden
niet overtuigt. Vooral wanneer ik daarbij zie dat zij die het voorstaan juist zeer weinig
persoonlijke ondervinding van die kampen hebben gehad en zich niet bepaald op
Van Duinkerken of Campert senior als voorman kunnen beroepen. Ik geloof overigens
niet in een tragisch chiliasme. Er zijn er al zoveel geweest.
Een tweede beschouwing is me heel wat waardevoller. Ze gaat uit van de
geschiedenis van het literaire leven zelf en tracht de slingerbeweging te volgen en
te zien waar die heen gaat. Men trekt de lijn dan door tot het extreme. Zie je nu: de
slinger is op weg van de uiterst rechtse, ziekelijk afgeleefde, overbewuste Van de
Woestijne naar het uiterst linkse van het onbewuste, oergezonde want pasgeboren
autonome woord. Wie nu zijn tijd vóór is, zit al uiterst links; die hopeloos verouderd
is zit ginder nog ergens rechts. Aldus zijn de atonalen de extremen, de voorhoede.
Om dit nu aan te tonen worden er stoeten georganiseerd waarin voorlopers mee
opstappen (soms willens nillens meegevoerd, ik denk b.v. aan Engelman). Dat was
waarlijk niet eens nodig. Want twee dingen staan voor me vast. Ten eerste dat de
atonalen principieel een uiterste positie bezetten. De praktijk, zoals ik zei, geeft vaak
een heel ander beeld. Ten tweede, dat er geen groeiend inzicht is dat niet de idee,
maar het levende woord de drager is van de poëzie en we aldus terugkeren van
een uiterst rechts waar men psychologie op rijm voor een gedicht kon houden. De
vraag is echter: waar gaat de beweging juist naar toe en waar gaat ze wenden? Ik
verwacht niet dat ze gaat naar de uiterste positie die de atonale poëtiek al van te
voren heeft bezet. En ik hoop het ook niet. Om een en dezelfde reden: omdat ze
minder poëtisch is.
Zo komen we eindelijk tot de tweede vraag: wat is het streven van de atonalen
op poëtisch gebied?
Ik heb het klaargespeeld tot hiertoe nog steeds niet te zeggen wat atonale poëzie
eigenlijk is. Maar nu moet ik er toch toe komen. Hoe
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vreemd het ook moge klinken: het is gemakkelijker te zeggen wat atonale poëzie
is, dan wat poëzie is zonder meer.
De atonalen beroepen zich allen op iets autonooms. Het autonome beeld, het
autonome woord, de autonome klank en - al beroepen ze zich daar niet precies op
- ik zou er nog willen bijvoegen dat velen dan tenminste aangeven ook een autonome
taal te hebben.
Maar daarmee hebben we de moeilijkheid alleen verschoven. Wat is dat:
‘autonoom’?
Wel, men zou even goed kunnen zeggen ‘losgeslagen’, als van iets dat zich gelijk
een steen uit een muur heeft los gemaakt uit de banden van een hogere structuur.
Zo is b.v. de klank een structuurelement van het woord. Daar is het geval ook het
eenvoudigst. Men spreekt van autonome klank als men er geen woord mee wil
vormen maar alleen klank. De Nachtkroeg van Antony Kok b.v. (hoewel nog niet
helemaal). Het gaat daar van: Dà Domb- Dà Domb- Dà Domb- Sjrih- -.
In dit geval biedt de methode - het gaat hier goed en wel om een methode - niet
veel mogelijkheden. Ons alfabet - en ook een zogenaamde soonate in uurlauten,
die dan toch gedrukte uurlauten zijn - beschikt alles saam over 26 letters. Dan heeft
men toch nog heel wat meer aan een echte sonate, met honderden, duizenden
klankbeelden. Ondanks Oote oote boe is dit experiment dan ook praktisch verlaten
al is het de meest consequent doorgedreven autonomie; al 't andere blijft halverwege
steken.
Zo b.v. die van het woord. Het woord heeft nog een inwendige structuur. De
experimenteel nu begrijpt de autonomie van het woord zo dat hij dit woord ontheft
van zijn functie in de zin. Grammaticaal is 't een vaderlandsloze met een Nansen-pas.
't Is overal even goed thuis. Het onderwerp, het gezegde kunnen overal staan, want
ze zijn dat niet meer, omdat er ook geen zin meer is.
Meer nog. Het woord heeft ook geen functie meer in de betekenisstructuur van
de gehele taal. Zijn begripsinhoud krijgt een woord juist doordat 't ene woord 't
andere bepaalt. Neem Het juiste Woord van P. Brouwers en zoek daarin b.v. schelvis
op. Het zal daar ergens moeten staan op nummer zoveel tussen kabeljauw, stokvis,
labberdaan en zijn verdere familierelaties. Toen P. Brouwers dit boek samenstelde
had elk van die woorden zijn fiche en die zaten in grote dozen allemaal netjes op
hun plaats: nr 471,1 nr 471,2 enz.
Nu kan men zo'n fichedoos nogal prozaïsch vinden en voor de poëzie de hele
inboedel de lucht in en door elkaar gooien. En daar komen de fiches schelvis en
onderwijzer uit de lucht weer in mijn hand gedwar-
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reld. En voor mij is schelvis niets anders meer dan die onderwijzer uit de dorpsschool.
Waarom? Vraag het me niet. Zo komt het op uit mijn onderbewustzijn. Dat is genoeg.
Als ik zou gaan redeneren zou ik juist verraad gaan plegen.
Tenslotte is er nog de autonomie van het beeld. Iedereen kent wel enkele
symbolen van de romantiek. Daar behoren de tranen van het herfstig woud en het
weemoedig toeten van een verre postiljon als oude bloedverwanten bij elkaar. Maar
daar is niet alleen het systeem van de romantiek. Er zijn zo al honderden systemen
geweest. Nu kan men ook die achtbare familierelaties door elkaar gooien en het
herfstig woud laten huwen met een telefoonpaal en een postiljon met een asperine.
Zo zal men b.v. spreken van ‘de kinkhoorn van eindeloze periskopen’ of van ‘blikken
deksels van het najaar’.
Zo keert de experimenteel zich tegen elk systeem, ook metrum, interpunctie, rijm,
allemaal dingen die een band zijn en aldus systeem scheppen. Men zou zelfs kunnen
spreken van een systematisch weren van elk systeem. Un dérèglement systematique.
Ook de spelling krijgt wel eens een deukje (naaiekkere folls voor Niagara Falls b.v.)
maar blijft, behoudens het wegvallen der interpunctie, meestal uiterst conservatief.
Kwestie van toch nog iets te kunnen zeggen. Het is immers evident dat wie absoluut
en in alles autonoom gaat doen, absoluut en in alles onverstaanbaar moet worden.
Zonder band geen bepaling, zonder band geen spanning ook. De atonaal erkent
dat in de praktijk en buiten het geval van een gedicht in oergeluiden schiet er nog
altijd heel wat van het oude systeem over, zelfs veel meer dan men op het eerste
gezicht zou menen.
De vraag is echter een principiële: is het systeem, ik bedoel, dat van
onsystematisch te zijn, de quintessens van de poëzie en aldus aanvaardbaar als
alleenzaligmakend principe? Zo ja, dan moet het leefbaar zijn op zichzelf. Als iemand
niet zonder contradictie 100% idealist kan zijn dan hapert er iets aan zijn ideaal.
Daar kunnen zeer goede elementen in zitten, maar die oprichten tot een
alleenzaligmakend systeem ware een ketterij. Om terug te keren tot onze vraag: Is
die autonomie integraal leefbaar of is ze alleen denkbaar als een fenomeen bij
andere krachten van even vitaal belang?
Vóór ik daarop inga moet ik eerst iets vertellen.
Toen ik nog een jongen was hadden we thuis een knipseldoos. In goed Nederlands
heet dat ding.... kaleidoscoop. Zo'n geleerd ding was het eigenlijk toch weer niet.
Er zaten daar geen spiegeltjes in en 't was zeer gewoon. Je knipte papier in allerlei
autonome stukjes, gooide
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die er in, schudde eens goed. Eén oog dicht. En kijken met het andere.
En dan was er van alles te zien.
Soms leek het eenvoudig een paard dat achter de wagen stond, soms leek het
op de neushoorn van Salvator Dali, soms was 't een blauwe olifant die met drie
benen in de lucht liep. Je kon daar alles verwachten. Alles was daar mogelijk, behalve
natuurlijk een rond vierkant.
Ik zou nooit aan dat lang vergeten ding gedacht hebben ware het niet wegens
een ervaring die plots weer de band had gelegd. Wat gebeurde er immers? Wel?
toen ik atonale poëzie las, had ik het gevoel van weer met één oog in de knipseldoos
te zitten kijken. Er was wel iets dat niet klopte. In het begin dacht ik dat het was
omdat ik al die schone kleuren miste: 't was hier allemaal grauw en grijs. Maar in
de grond was het dezelfde ervaring.
Ik was dan ook hoegenaamd niet verwonderd in de inleiding van een bundel
atonale gedichten te lezen: ‘Wat verwacht wordt is dat ge het paard eens achter de
wagen spant inplaats van er voor, dat ge eens naar boven valt inplaats van naar
beneden, dat ge eens ja zegt neeschuddende en neezegt al knikkende van ja’. Men
liep er ook werkelijk een nieuwe kijkdoos binnen, vol onverwacht beeldgenot, vaak
ongenietbaar, vaak getuigend van virtuositeit, vol onbepaalde mogelijkheden, soms
zinloos, soms verrassend.
Zo was het ook met mijn knipseldoos geweest. Niets was daar van te voren
bepaald. Het meest vreemde en monsterachtige vond men er. En zonder dat men
er verwonderd over was. Handen, ogen en oren wandelden daar op eigen benen.
En omdat men maar met één oog keek op twee dimensies, waren alle afmetingen
mogelijk. Piramiden gelijk de Mont Blanc. En ge liept even weg, gooide dat ding
weer door elkaar en kroopt er weer in: deze keer huizen gelijk een vingerhoed.
Nieuwe werelden liep je zo maar in en uit.
En plots wist ik het: hier was het dat er iets niet meer klopte met de vergelijking.
Bij de atonalen was er wel niets bepaald maar alles was beperkt, vreselijk beperkt.
Zij liepen niet meer uit en in. Zij hadden zolang zitten turen in het kijkgat tot ze er
pardoes met huid en haar doorgevallen waren, en daar zaten ze nu, ‘als ratten in
de val’, in een ‘cel’ of in een ‘binnenplaats bitter gegroeid in het vlees’ en van waaruit
men nog wel een ‘brief aan een broeder’ sturen kan of zijn hoop meegeven aan
‘drijfhout’, maar onherroepelijk opgesloten zit als een blinde. ‘Mijn lichaam is een
huis waar een gebocheld kind / gevangen zit aan wit-gekalkte ruiten / waar het de
woorden zegt die niemand hoort’. ‘Ik zie alleen mijn ogen die mijn ogen zien’, ‘ogen
als bevochtigd glas’ ‘Vensters zijn (hier) bruingrauwe muren’; ‘wanden
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zijn er genoeg: hij vloekt / om een doorvoeld gemis aan ramen’.
Daarmee begreep ik ook hoe ineens ‘alle kleuren weg waren, hoe alles dof was
en ook alle levensvreugde iets geworden dat men best beschrijven kan als “een
grapje dat mag”’. Zo'n kijkkast is immers wel een aardig stuk speelgoed, maar 't is
iets buitengewoon engs om er zijn heel-al van te maken zoals het erg misleidend
is om een manier van knipsel-kijken tot een levens-beschouwing om te vormen. Ik
begrijp dan ook dat er bij sommigen een gevoel van ressentiment tegen de schepping
zelf ontstond. Waar God wou dat elke mens uit een liefdedaad zou ontstaan, hoort
men hier: ‘Ik zou een mens willen maken uit wrok’.
Zo is deze poëzie soms meer een afreageren dan een taal, een mededeling. Men
kan het een éénmanstaal noemen of een dovemanstaal (hier hebt ge wat ik bedoelde
met die autonome taal). ‘Ik wilde in woorden een woning vinden / maar ook daar
ontbraken de deuren’, ‘ik roep luid maar geen stem’, ‘onspreekbaar / o, red mij uit
dit koude huis / onspreekbaar’, ‘ik zie dat ik schreeuw maar ik versta mijn eigen
woorden niet’. Het wordt soms een automatisme, de reflex van een animale functie:
‘Wat ik ook zei ik zei / steeds hetzelfde / steeds hetzelfde afwezige lichaam /
onbestaanbaar als een geknede bal zonlicht’.
Inderdaad, als men alles op zijn kop zet staat het animale bovenaan. Men loopt
hier gelijk de blauwe olifant met zijn benen in de lucht, maar nu welbewust: ‘Ik wou
mezelf zijn beneden mijn middenrif’, geboren uit de dieren die mijn onderlijf bevolken’.
Het zijn nu echter geen papieren wezentjes uit een wereldje-voor-de-grap maar
mensen die hier met huid en haar in gekropen zijn, en op hen laat de natuur
onverbiddelijk haar rechten gelden. Laat ze dan op hun kop lopen, en er gebeurt
wat gebeurt met kinderen die beide benen de lucht in steken en van alles laten zien.
Toch heeft het exhibitionisme dat men hier vindt niets van de warme onschuld van
het kind. Integendeel. 't Is even koud als cynische surrealistische griezel-naakten.
Want kinderen, zie dat zijn ze nu bepaald niet, ondanks alle oergeluiden. Ik mis
het sprookje, ik mis het geloof in het leven, de drang om groot te zijn, de spanning
om te worden meer dan men is. Natuurlijk, ook een kind is al een redelijk schepsel
met wil en verstand, maar die heeft het zo maar niet gratis meegekregen. We zitten
altijd tussen twee uitersten in: tussen de onwetendheid en de onvrijheid van de
zuigeling en de sclerose van de ouderdom. Geen mens wordt bewust geboren,
geen mens wordt vrij geboren. Maar hij krijgt de mogelijkheid, de grootheid en de
plicht mee om zich vrij te maken, bewust te worden (wer immer strebend sich bemüht
/ den können wir erlösen.). 't Loopt
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tussen het kind zijn, wanneer er nog niets op de lei staat en 't kinds zijn als de lei
helemaal volgekrast is zodat ge niets meer lezen kunt.
Nu is het met de taal, met het woord en met de literatuur juist zoals met de mens.
Wat zijn ze trouwens anders dan een stukje mens? De tijd is lang voorbij dat men
de taal als iets statisch beschouwde. Meer nog dan zijn huis groeit de taal met de
mens, wordt voortdurend. Ook de taal heeft twee polen: de persoonlijke spraak en
de onpersoonlijke taal. Dat gaat vanaf de reflex: een zucht, een kreet, een schrei polyvalente blanco's in de taal - tot de systematische nauwkeurigheid van de taal
zoals ze op een gegeven moment fotografisch vastgelegd wordt in een woordenboek
of nog veel sterker in filosofische bepalingen. Het eigenlijke leven en de grootheid
van de taal ligt in geen van beide uitersten, maar in de kracht om de spraak tot taal,
de individuele expressie van de individuele emotie tot algemene mededeling te laten
worden.
Met het woord is het juist als met de taal. Het is er trouwens het oerelement van:
't minste dat men van iets of iemand zeggen kan. Het woord is aldus ook bipolair.
In 't begin onbepaald. Zo iets als het ‘eee’ van een kind. Door de groeiende bepaling
nu komt er ook groeiende innerlijke structuur in het woord. Tegenover een vragend
‘ééé’ komt er een ‘èèè’ van afkeer. Aldus ontdekt het kind op zijn manier de groei
van het woord en differentieert samen met zijn woordenschat zijn verhouding tot de
dingen. En zo is het ook met de hele gemeenschap die het woord heeft doen worden
en het nog leven doet. Het groeit nog steeds. Het zal moeten vechten met zijn
concurrenten om Lebensraum, het zal er meer zichzelf door worden, al kan het
daarbij flink metamorfoseren (denk b.v. maar aan het woordje ‘atonaal’).
Ook de literatuur tenslotte is levenskrachtig door zo'n spanning: als een getuigenis
van de persoonlijke tijd van de dichter, zijn tijd, en toch strevend naar eeuwigheid
als monumentum aere perennius. Het is een persoonlijke biecht of reactie die ook
de anderen aanspreken moet, het is een produkt van een concreet ogenblik en een
bepaalde situatie en toch zal ook de atonaal zijn automatisch produkt niet weggooien
omdat hij er zich wel van bewust is dat er een wetmatigheid, een systeem achter
zit, iets wat algemene waarde heeft.
Het is deze tweepoligheid die spanning, leven en streven brengt in een taal, een
woord, een literatuur. Het is in de mate dat men de onpersoonlijke taal kan opvullen
met de persoonlijke spraak, dat men ieders ‘huis’ b.v. kan kleuren met alles wat er
van eigen bloed, ervaring, strijd kleeft aan zíjn ‘huis’, in de mate dat men de sprong
waagt van zíjn woord naar hét woord, dat men dit creatief herschept.
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In een fijnzinnig interview, gepubliceerd in het septembernummer van Dietsche
Warande en Belfort '55 legt Jos de Haes aan Hubert Van Herreweghen uit wat
dichten eigenlijk is. Hij vertelt hoe hij als jongen op de straat een catapult leerde
kennen - ‘kattepil’ zeiden de andere jongens in hun Leuvens dialect. De kleine Jos
verstond maar half en sprak van een ‘kattebil’. Algemeen gelach. Toen hij een tijdje
later het woord catapult had leren kennen was hij langs kattebil en kattepil te werk
gegaan gelijk een dichter dat moet doen. Hij had het woord moeizaam veroverd. ‘Veroverd door schande, vernedering, geldingsdrang’, voegt Van Herreweghen er
aan toe. - ‘Sssst.... Een dichter werkt met woorden die wij allemaal gebruiken, hij
zegt water, gras, bomen, huis.... maar hij gebruikt die woorden zo dat men hoort
hoeveel moeite hij heeft moeten doen’.
Het is me dan ook eigenlijk niet om het even, welke naam we aan iets geven. We
zijn nu eenmaal geen Adam meer die voor 't eerst de dingen kon noemen. En ik
ben ook niet onverschillig voor de keuze van een beeld. Geen woord is onpoëtisch
op zichzelf. Akkoord. Ik houd het er echter bij dat woorden die in onze taal oude
familie-stukken zijn meer poëtische mogelijkheden bieden dan jonge woorden, zo
b.v. hand, oog, zon, regen tegenover telefoonpaal. Niet omdat die zogezegd lelijk
is of schoon, maar omdat de mens altijd maar opnieuw geconfronteerd wordt met
zijn eigen lijf en bloed, met regen, zon en wind, die hem aldus meer te zeggen
hebben.
Ik ben het dan ook volkomen eens met reacties tegen schoonheidssystemen waar
bloedarmoedige woorden als b.v. de kinkhoorn of het morgengloren (iets wat de
moderne mens bijna nooit meer ziet: in de zomer ligt hij nog in zijn bed en in de
winter is er mist.) sleutelposities gaan bekleden; systemen, die denken dat er buiten
hen en buiten het rijm b.v. geen heil is. Maar dat er systeem is vind ik niet kwaad
en ik ga het de atonalen niet verwijten dat ze al even goed een eigen systeam en
eigen sleutelwoorden (als b.v. de vermelde blinde gevangenis) aan het vinden zijn.
Wat ik wel wilde zeggen is dit: maak van uw knipseldoos toch geen tragische
existentie!
Ik weet niet of U het volgende ooit opgevallen is.
Telkens als de mens een van de oneindige rijkdommen begon te doorgronden
die God in hem gelegd had, heeft hij schrik gekregen. Alsof hij met zijn handen
tegen Gods handen gestoten was, die daar in het duister aan het werk waren.
Toen de Griek in zijn vrije πολις het geluk van de zomerdag en van
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de vrijheid smaakte onder een blauwe hemel waar geen enkel wolkje hing, toen de
mens een jonge God scheen (‘πολλα τα δεινα ϰουδεν ἀνϑϱωπου δεινοτεϱον: Wat
is er al niet op de wereld. Toch niets gelijk de mens’.), heeft hij plots schrik gekregen
van zijn eigen geluk: de ring van Polycrates. Zijn geluk was hem fataal. Het hele
Griekse toneel zegt dit: wees niet volmaakt gelukkig of de Goden benijden u en het
wordt uw fatum.
Toen de middeleeuwer de psychologische diepte en verfijning van de liefde in de
hoofse samenleving ging veroveren en hij er een summa over schreef als de Roman
de la Rose heeft hij weer schrik gekregen van zichzelf en is zijn eigen mogelijkheden
voor iets fataals gaan houden. Tristan en Isolde. Hun werd de liefde in plaats van
een mogelijkheid een fatale doem.
Tegenwoordig heeft de mens leren zien wat hij met zijn verstand kan. Steden
bouwen en verwoesten, mensen genezen en verdelgen. Hij doet er alles mee. Gelijk
Napoleon met zijn bajonetten. Een bajonet, zei hij, bouwt bruggen en scholen, levert
paarden en graan. Eén ding kun je er echter niet mee doen: er nu eens rustig op
gaan zitten. Zo zijn er vandaag ook opgejaagden die schrik gekregen hebben van
hun eigen verstand, en dat als iets fataals beschouwen.
Is het wijs daarbij ‘Korea te plegen’, de bovenste helft weg te gooien en niet allen
het hoofd maar ook het hart te verliezen? Ik meen dat de ware grootheid en de
poëzie in de volste zin een strijd zijn om de hele mens. En om een mens van vier,
niet van twee dimensies. Ik bedoel een mens, die zelfs in de onzichtbare dimensie
strijdt om God. Een mens, en een poëzie, die niet alleen wat defensieve traditie is,
maar strijdt naar de vrijheid en het bewustzijn toe. Niet omgekeerd. Men kan het
gevecht met de nachtegalen versmaden. In het gevecht met de engel, ook al kom
men er mankend uit, kan men zeggen tot God: ‘Ik zal U niet laten gaan, vóór Ge
mij gezegend hebt’.
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Joyce Cary
Dr. W. Peters S.J.
EEN ietwat naïef spelletje, dat zijn charme en aantrekkelijkheid toch niet mist, is
iemand de vraag voor te leggen wie hij onder de Engels schrijvende romanciers de
Nobelprijs voor literatuur zou toekennen. Het antwoord brengt niet alleen ieders
smaak en oordeel naar voren, maar toont ook aan hoe hoog, of hoe laag, het
toekennen van deze prijs moet worden aangeslagen. Toen twee jaren geleden
Hemingway de prijs werd waardig gekeurd, heeft menig literair criticus toch wel
even opgekeken; inderdaad, hij ontkende geen moment het klassieke karakter van
The Old Man and the Sea, maar evenzeer moest hij toegeven dat hij Hemingway
maar nauwelijks tot een dergelijk gaaf werkje in staat had geacht: het boek is een
klasse, een hoge klasse apart, maar één enkel boek verdient nog geen Nobelprijs.
Gaan we de lijst na van Nobelprijswinnaars uit de laatste twintig jaren, dan komen
we zo waar de naam van Pearl Buck tegen, en dit is niet de enige verrassing. We
krijgen zelfs de indruk dat het reclame-element niet geheel vreemd is aan deze lijst.
We bedoelen hier niets verkeerds mee: we willen slechts zeggen dat de prijswinnaars
op de een of andere manier zich een plaatsje vlak voor de voetlichten hadden weten
te verwerven.
We hebben genoemd spelletje ook met onszelf gespeeld, en de uitkomst is Joyce
Cary. Van geboorte is hij Ier uit het protestantse Ierland, maar als knaap reeds ging
hij naar Engeland, waar hij werd opgevoed. Hij is nu bijna zeventig (geboren 1888)
en het is 25 jaar geleden dat hij zijn eerste roman publiceerde. Dit betekent een
voor een romanschrijver late start. In zekere zin was het een toeval dat hem tot
schrijven bracht. Zijn carrière als officier en later ambtenaar in de Britse koloniën,
werd om gezondheidsredenen radicaal afgebroken, en zijn pensioen tesamen met
eigen kapitaaltje bleek op den duur onvoldoende om vrouw en vier jongens te
onderhouden. Zo begint hij zijn eerste romans, die echter sterk de indruk wekken
van anthropologische opstellen te zijn met min of meer duidelijke autobiografische
inslag. Eigen ervaringen in Brits Afrika waaruit hij put, blijken toch onvoldoende om
in hem de echte romanschrijver te ontwikkelen. Deze eerste romans, Aissa Saved
(1932), An American Visitor (1933), The African Witch (1936) boeien, voor zover
ze boeien, niet door het verhaal, maar door het beeld dat zij geven van het doen
en laten van Afrikaanse stammen, vooral wanneer deze in contact komen met de
Westerse beschaving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze boeken zich
kenmerken door herhaling, want, al mogen de omstandigheden en het verhaal
variëren, de kern blijft het
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zwarte volk zelf, en dit verandert in deze boeken niet. Succes kwam dan ook maar
uiterst matig en zeer traag, waaraan naast eenzijdigheid van het onderwerp, ook
de weinig gepolijste stijl en ietwat verwarrende compositie debet zijn.
De schrijver vindt zich echter op triomfantelijke wijze in Mister Johnson (1939, in
het Nederlands vertaald door Clara Eggink, Kosmos, Amsterdam, 1954). Deze klerk
in Engelse dienst ruilt figuurlijk zijn zwarte huidskleur tegen de witte, of, trekt over
zijn naaktheid een colbertje aan, en meent daarmede de gelijke te zijn van de blanke.
Tot zijn bittere ontgoocheling: maar hij ervaart deze, pathetisch genoeg, nog niet
eens als zodanig: zijn vertrouwen in de Engelsman blijft ongeschokt, ook als hij tot
de galg veroordeeld is, en een schot in de nek hem van een dergelijk wreed einde
redt. De karakterisering maakt deze zwarte broeder, door geen leed en geen bedrog
geknakt, tot een onvergetelijke medemens, ‘more sinned against than sinning’.
Met de jaren vervaagt de herinnering aan, en mogelijk ook de belangstelling voor
Afrika, en voortaan is het Engeland dat Cary in onbeperkte mate fascineert. Het is
niet verwonderlijk dat het na-Duinkerkse Engeland, bedreigd vanuit de lucht en
vanuit de zee, zwaar getroffen en alleenstaand, de geest van deze niet meer zo
jonge romanschrijver voor zich opeist, hem rustiger en ernstiger stemt. Hij weet zich
in het hart van het Engelse volk, en het is hierover dat hij nu gaat schrijven. Het
Engelse volk is voor hem echter niet de jeugdige mens van vandaag (curieus genoeg,
wanneer hij over de jeugd schrijft, geschiedt dit met groot pathos, omdat jeugd zo
dicht blijkt te staan bij misdadigheid: aldus in zijn Charley is my Darling, 1940), noch
is het de volwassen mens die zich in grenzeloze oppervlakkigheid een maximum
van comfort zoekt en genot door middel van dubieuze middelen als drinken en
wedden. Cary ziet veel scherper, en weet dat de man van vandaag toch nog steeds
het kind is van Victoriaanse ouders, waarvan hij veel heeft meegekregen dat hij,
niettegenstaande uiterlijke schijn, nooit verloochenen kan.
Men mene echter niet dat rust en ernst Cary tot een bezadigd oud heertje maken
die op latere leeftijd nog eens de pen ter hand neemt, of dat hij zelfs een soort verlate
reiziger is uit de tijd van Victoria. Het feit dat hij in trilogieën schrijft zou een dergelijk
vermoeden wat kracht kunnen bijzetten; bovendien schrijft hij vrij lijvige romans,
waarvoor velen geen tijd meer hebben. Ook is hij wars van alle gejaagdheid in stijl
en compositie. Er zijn geen springerige bladzijden, geen stippellijnen, geen
afgebroken paragrafen, geen uitroeptekens. Wat dit betreft gaat er van zijn boeken
een zekere rust uit: maar nog eens, geenszins de
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rust van de oude dag. Zijn romans bruisen van leven. Het leven zelf is één groot
avontuur, zoals Cary zelf getuigt. Zijn diepste verlangen is ‘to be a pilgrim’, zijn
grootste schrik verstarring, zoals de hoofdpersoon van To be a Pilgrim, Tom Wilcher,
overkomt: hij weet zich aan het einde van zijn dagen een fossiel die meende te
pelgrimeren door heel hard te schreeuwen van democratie, vrijheid en zo voort.
Maar de pelgrim is een mens van scheppende verbeeldingskracht, steeds op zoek
naar het onuitputtelijke nieuwe en steeds opnieuw gefascineerd door Gods
schepping, nooit tevreden met het stee-vast voorgezette en opgediende. Het leven
laat zich zo niet aan banden leggen. Maar het hoogstmerkwaardige is dat deze
auteur de rijkdom van het leven niet ziet in een jachtige opeenvolging van steeds
nieuwe evenementen, liefst van sensationeel karakter. Dat alles is het leven niet,
is op zijn hoogst entourage. Het leven, dat is de mens zelf, in zijn diepst innerlijk
leven, in zijn eigen ervaringen, emotioneel, verstandelijk, geestelijk, godsdienstig,
enz. Hierop komt hij nooit uitgekeken, of juister, dit leven komt nooit uitgeleefd,
integendeel groeit steeds in omvang en intensiteit. Dit verklaart o.i. waarom hij zijn
grote romans in de ik-vorm gaat schrijven, want alleen de mens zelf, ook al is deze
slechts een schepping van de romanschrijver, ervaart zijn eigen leven, en weet
hiervan te vertellen en mede te delen. Het verklaart o.i. waarom Cary niet aarzelt
trilogieën te schrijven, waarom hij wel trilogieën moet schrijven. En wel deze geheel
eigensoortige trilogieën. Want het gaat hier niet om een groot doek dat zich
gemakkelijk in drie stukken laat verdelen: het bekende procédé van de
drie-generaties-roman. Cary werkt met slechts één generatie, en curieus genoeg,
hij beperkt de generatie tot een handvol personen, eigenlijk tot drie. De incidenten
in het leven van deze drie mensen zijn van betrekkelijk ondergeschikt belang: dat
is het leven niet en nooit! Hoe deze mensen reageren in deze omstandigheden,
hoe zij leven, dat is zijn onderwerp, en daarvoor heeft hij drie boeken nodig. In elk
van deze is de verteller een van de drie hoofdpersonen, en vertelt van zijn leven,
vooral natuurlijk in betrekking tot de twee andere figuren. Dit procédé moge vrij
eenvoudig klinken: in feite stelt het zeer hoge eisen. Is de persoon in kwestie
inderdaad een levende mens, geen pop, dan zal hij zijn eigen stijl van spreken en
schrijven moeten hebben, en dit betekent voor de auteur dat hij niet gebonden is
aan zijn eigen persoonlijke dictie en vormgeving, maar eigen stijlloosheid als het
ware in dienst moet stellen van de geheel eigen uitdrukkingswijze van zijn
hoofdfiguren. Dat hij hierin slaagt en eminent succes heeft, lijkt ons een van zijn
allergrootste literaire merites.
Ook aan de compositie en de opbouw van de roman worden nu zeer
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hoge eisen gesteld. Gezien dat het leven niet bestaat uit een serie chronologisch
op elkaar volgende gebeurtenissen, kan er geen sprake zijn van een rustig
voortschrijden van het ene incident naar het andere. Het leven zelf is veel
ingewikkelder, het is groei en ontwikkeling, en deze voortdurend gevoed door actie
en reactie op alles wat het leven omgeeft. Cary kent dan ook geen hoofdstukken,
noch geeft hij ook maar een enkel van zijn fragmenten een titel of nadere aanduiding
mee. De fragmenten, gemiddeld niet langer dan drie pagina's, volgen niet eens in
logische verbondenheid op elkaar. Niet dat de romanschrijver in de fout vervalt van
de lezer mee te nemen op een ietwat wilde, ongeordende tocht van de ene plaats
naar de andere, de ene persoon naar de andere, het ene incident naar het andere
dat met het voorgaande niets te maken heeft. Dit zou slechts onrust kweken, maar
van zulke onrust en gejaagdheid is niets te bespeuren. De fragmenten zijn veel
meer als stukjes diep, maar zeer verschillend, gekleurd glas, en het gebeurt dat
twee opeenvolgende kleuren soms wat vloeken. Maar geleidelijk aan vertoont zich
het wonderlijk glas in lood, met alle fragmenten volkomen in het geheel passend,
van een nooit vermoede kleurenrijkdom: ramen waarop men niet zo gauw raakt
uitgekeken!
Joyce Cary begint zijn eerste trilogie in 1941 met Herself Surprised, hetgeen de
levensgeschiedenis bevat van Sarah Monday, door haar zelf opgetekend, wanneer
zij tot haar eigen verbazing - zie de titel - na veel zonde in de gevangenis is terecht
gekomen. Een jaar later verschijnt To be a Pilgrim, waarin de oude Tom Wilcher,
die al jaren een verhouding heeft met Sarah Monday en haar zal trouwen zodra zij
weer vrij is, mijmert over zijn eigen leven. In 1944 verschijnt dan The Horse's Mouth,
waarin de met armen en benen zwaaiende Gully Jimson het toneel opkomt en daar
praktisch een non-stop monoloog begint. Hij is Sarah's eerste en laatste liefde, een
verlopen artist en eeuwige optimist, in de gevangenis en ook daar buiten, brutaal
als de nacht, en toch onweerstaanbaar. In zekere zin zijn Tom Wilcher en Gully
Jimson twee uitersten, en de verscheidenheid van hun ‘memoires’ is wel een indicatie
hoe groot Cary is als scheppend artist en stylist.
Genoemde drie personen beheersen het toneel, maar men mene niet dat dit
verder leeg zou zijn. Integendeel, men ontkomt nauwelijks aan de indruk dat er
achter de coulissen nog vele personen zijn die het toneel ook op willen, omdat ook
zij een rol te spelen hebben, en dat alleen de omvang van het boek hier beperkingen
stelde aan de fantasie van de romanschrijver: en geen van deze personen is een
figurant. Allen springlevend, en allen weer anders. Het is onvermijdelijk dat de lezer
hen niet allen even goed kan leren kennen: er zijn er te veel. Maar het
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wonderlijke is dat hij één ding zeker niet mist: de verschuiving die plaats vindt in de
jaren voor en na de eerste wereldoorlog wat betreft opvattingen, 's mensen doen
en laten, levenswijze en levensinstelling, enz. Cary geeft zodoende en passant ook
een flink stuk culturele en sociale geschiedenis, hetgeen nauwelijks te verwonderen
is: immers het leven staat nimmer los van deze achtergrond, kan daar ook niet van
geïsoleerd worden, en de wisselwerking van deze realiteiten op elkaar is een
onloochenbaar feit.
Het heeft er veel van weg dat de veranderingen en verschuivingen in het Engeland
van deze eeuw een bijzonder fascinerende invloed en aantrekkingskracht hebben
uitgeoefend op de romanschrijver. In 1950 immers verschijnt A fearful Joy, een
roman van een kleine 200.000 woorden, die als het ware een panorama biedt van
Groot-Brittannië in de afgelopen zeventig jaren. De heldin van het verhaal zien wij
successievelijk ten nauwste betrokken bij de decadente artisten uit de negentiger
jaren, de trek naar de seaside uit het begin van deze eeuw, de ellende van de eerste
wereldoorlog, de golf van echtscheiding die zich over Engeland gaat uitstorten,
schokkende nieuwe opvattingen omtrent geboortebeperking en opvoeding van
kinderen, enz. Op meer stoffelijk terrein zien we de komst van de auto en het
vliegtuig, op meer geestelijk terrein zijn we getuige van godsdienstig verval. Door
al deze veranderingen en verwisselingen heen beweegt zich weer een
mensenstroom, vol leven, vol animo, vol goede zin, vol verdriet ook, dat hen echter
niet breekt, en met heel diep in hun hart iets dat op heimwee naar een God lijkt die
ze verlaten hebben. Men heeft Cary wel eens een protestante Greene genoemd;
een dergelijke vergelijking achten we oppervlakkig en weinig relevant. Greene wordt
gegrepen door de mens in een bepaalde situatie die meestal een ernstige crisis
betekent, en zijn thema is de wijze waarop deze mens de crisis ontmoet. Hij isoleert
mensen en situatie beide, en daardoor krijgen zij beide iets van de allegorie met
een wijdmenselijke toepassing. Cary echter kan niet isoleren, en daarom moet het
gehele leven worden afgeschilderd, van entourage, van medemensen, en van de
hoofdfiguren zelf, die niet en nooit worden een crisis-object of een psychologisch,
mogelijk pathologisch geval. We kunnen, niettegenstaande de voortreffelijke analyse
van zielsconflicten, Cary's romans dan ook nooit psychologische romans noemen.
Zijn karakters zijn te zeer ziel en lichaam dan dat de lezer de indruk zou krijgen dat
de auteur met voorliefde wroet in de verborgen hoeken van hun psyche. Dat dit
allerminst met zich meebrengt een oppervlakkigheid van schepping, treedt wel
bijzonder duidelijk aan het licht in wat wij zijn beste
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werk achten, de trilogie die bestaat uit Prisoner of Grace (1952), Except the Lord
(1953) en Not Honour More (1955).
Het stramien van deze trilogie doet onmiddellijk aan de voorgaande denken. De
‘Prisoner of Grace’ is een vrouw van goeden huize die, ofschoon verliefd op een
officier, een dorpsonderwijzer huwt, deze trouw blijft - op haar geheel eigen manier
overigens, want in de loop der jaren heeft zij drie kinderen van haar eerste liefde! om wille van hem, maar ook om wille van zijn succes, ja om wille van zijn politieke
partij, de Liberal Party, waarin hij vooraanstaande posten bekleedt. Uiteindelijk is
de situatie zo ondragelijk dat een echtscheiding in peis en vree plaats vindt. Het
curieuze is dat de oude man, bezig met zijn mémoires, zijn vrouw blijft bezoeken,
zogenaamd om inlichtingen omtrent voorbije gebeurtenissen. Nadat dan de vrouw
aan het woord geweest is, lezen wij in het tweede gedeelte dezer trilogie de
mémoires van Chester Nimmo, naar ons oordeel, wel het beste boek door Cary
geschreven, waarschijnlijk omdat het autobiografische in dit deel, zoals dit ook het
geval is met To be a Pilgrim, naar voren komt. Cary zelf is een degelijk Protestant,
en men ervaart hoe hij op zijn sterkst en stoerst is wanneer hij mag beschrijven de
onbreekbare mens die in God gelooft terwijl de gehele wereld zich tegen hem keert.
De titel is dus weer bijzonder relevant. Het derde gedeelte is een verweerschrift van
James Lattery, jeugdvriend, minnaar, later tweede man, van Nina. Deze zal
binnenkort moeten vóór komen omdat hij zijn vrouw vermoord heeft, rustig en wel
overwogen, wanneer hij de bewijzen in handen heeft van haar ontrouw en haar
echtbreuk met de oude Chester. Het leven van deze officier is verweven met de
grote staking van 1926, waarbij hij als een speciale politie-agent onder zijn vijand
Chester kwam te staan. Het is een verhaal van hopeloos gekonkel, van
vriendjes-makerij, van leugen of verzwegen waarheid; en kerk, staat, pers, enz.
spelen in deze alle hetzelfde spelletje: not honour more, nergens!
Het toneel van deze tweede trilogie is heel wat minder bevolkt dan het geval was
in de eerste. Het is alsof het leven voor Cary horizontaal aan belangstelling heeft
ingeboet, maar in diepte des te meer aan inzicht, begrip en sympathie heeft
gewonnen. Dit heeft als onvermijdelijk gevolg dat een nog grotere ernst deze boeken
typeert, zodat er voor rakkers van het Gully Jimson of Bonser-type (uit A fearful Joy)
geen plaats meer is. We zouden ook mogen zeggen dat een alom aanvaarde
moderne waardenschaal zo zeer hoofdthema van deze trilogie geworden is dat de
auteur noch tijd noch lust heeft zich met iets anders te occuperen. Immers deze
nieuwe waarden doen geleidelijk aan op zulke harde manier hun verwarrende invloed
gelden, dat zij het leven zelf dreigen aan
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te tasten. Men concludere hieruit echter niet dat voor Cary de wereld wel op zeer
opdringerige wijze een gevallen wereld is, zoals voor Greene. Noch is het leven
getekend door een wanhopige strijd, door zinloze weerstand tegen overmacht, of
door een onontkoombare grilligheid van het noodlot, met op de achtergrond de
almacht en barmhartigheid Gods die in de laatste crisis de oplossing brengt, soms
als een Deus ex machina. Een dergelijke sombere kijk op het leven is Cary vreemd,
hetgeen toch wel enigszins verwonderlijk is in de protestant. De reden dat hij in alle
donker toch steeds het licht, dat er is of dat komen gaat, kan onderscheiden, is niet
zo zeer gelegen in zijn eigen geloof: Except the Lord...., maar veel meer in zijn diep
schouwen in de mens. Geen van Cary's hoofdfiguren lijkt ook maar in de verste
verte op een heilige; zij zijn allen wat we echte zondaars noemen. Maar
niettegenstaande hun zondigheid blijven ze aantrekkelijk en zelfs beminnelijk, omdat
boven hun boosheid en zwakheid en domheid uitstraalt het zacht opmonterende
licht van hun nederigheid. Sarah Monday zegt van haarzelf dat het een kwestie was
van iedere keer weer een beetje verder, hetgeen gevaarlijk is met the seed of sin
in de mens. Tom Wilcher constateert dat hij geen goed mens is, maar het heeft
geen zin toe te geven aan de ijdelheid zich een monster te weten; de juiste houding
is een sober voornemen om voortaan beter te leven, en dit met opgewekt hart: A
miserable sinner is the devil's pet.
Uit hetgeen we gezegd hebben, zou men toch geneigd zijn de gevolgtrekking te
maken dat duidelijke overeenkomsten tussen Greene en Cary zich als vanzelf aan
de geest opdringen. Dit is echter niet zo: het is de door ons gemaakte analyse die
aan het oeuvre van Greene doet denken. Maar zelfs hier is het verschil beduidend.
Het gaat bij Greene, zoals we reeds deden uitkomen, op de eerste plaats om de
botsing tussen wereld en genade, natuur en bovennatuur, de zondige mens en God.
Dit is het hart van zijn grote romans, en het is Greene's ambitie om ontwikkeling en
verloop van deze botsing te tekenen. Bij Cary is het zo dat hij het leven
beschouwende ongemerkt, bijna tegen zijn wil, gedwongen wordt te observeren dat
alles scheef loopt, eerloos wordt, lat het leven leeg en loos wordt, except the Lord....,
tenzij de Heer bouwt, d.w.z., ingrijpt, leidt, enz. Nooit zal men daarom Cary kunnen
beschuldigen het leven wel erg somber te zien, zoals dit zo vaak, en ook wel terecht
gebeurt, met Greene. Dit brengt wel met zich mee dat Cary's boeken iets van het
navrante, beklemmende missen van Greene's grote romans, maar daar staat
tegenover dat Cary's figuren dichter bij ons staan, gewoner en daardoor zelfs iets
levensechter zijn.
Ook mene men niet dat het godsdienstige Cary's boeken zo doortrekt
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als uit deze laatste bladzijden misschien zou worden afgeleid. Integendeel: het leven
is voornamelijk, bij wijze van spreken, zijn geld uitgeven, en de romanschrijver is
hiermede geoccupeerd, net zoals zijn karakters. Maar vroeg of laat ontdekt de mens
dat dit uitgeven armoede meebrengt, en het is eerst in de armoede dat men de nood
ervaart die het hart tot God wendt. In dit opzicht slaan Cary's boeken ook een echt
menselijke noot aan. ‘Zo is het leven’, is een spontane reactie. Met dan het
verrukkelijke dat bij wijlen een stuk gezond verstand zich temidden van al die
verschuivende waarden weet te handhaven, en dan mogen we genieten van een
alinea als deze: ‘It is no good talking to children like Ann because they have no
education; only information. They are like wastepaper baskets full of exploded
newspapers and fraudulent handbills. They don't mind going to bed with each other,
or talking nonsense, or making a pigsty of the world. But they are shocked that a
bad child should be punished with the rod’.
Hoeveel romans uit heden en verleden - we denken aan Galsworthy! - maken
een zielige indruk: wel knap, aardig, maar steeds onder de maat van het leven.
Gevallen in twee dimensies: plat en vlak. Het is dan een verademing Cary's wereld
te mogen betreden, waar we ons bevinden in een wereld van drie dimensies, en
waar de derde dimensie, van het omhoog stijgende tot in de eeuwigheid, het
verlossende antwoord blijkt te bevatten op het vele klein-menselijke, dat deprimeert
en het leven doodt.
De mens van vandaag, zo wordt beweerd, heeft geen tijd meer voor de lange roman,
laat staan voor trilogieën: deze vertragen zijn eigen tempo dat geen vertraging duldt.
Mogelijk dat hierin het betrekkelijk gering succes van Cary's boeken moet gezocht
worden. Enige jaren geleden verscheen The Horse's Mouth in de Penguin serie, en
vorig jaar verscheen in deze serie, en tegelijkertijd als Amerikaanse pocket, Herself
Surprised. Goedkope uitgaven van zijn andere romans verschenen tot nu toe niet.
Wie zich echter de tijd en moeite gunt degelijk kennis te nemen van de serieuze
romans van Joyce Cary, zal spijt hebben noch van de tijd noch van de inspanning
hieraan besteed. Hij zal er geen spijt van hebben omdat hij zijn eigen tijd beter leerde
kennen, het leven dieper leerde begrijpen, vooral milder en wijzer werd door zijn
ontmoeting met mensen van vlees en bloed, in hun vreugde en in hun verdriet, in
hun bekoringen en in hun strijd, in hun rijkdom, maar ook in hun armoede, in hun
grote dwaasheid en domheid, maar ook in hun verkwikkende nederigheid.

Streven. Jaargang 10

239

Internationale kroniek
Waarheen evolueert de Sovjet-Unie?
H.G. Aerts
INDIEN het tot aan Stalins dood ook al mogelijk geweest is de evolutie van de
gebeurtenissen in de Sovjet-Unie met een behoorlijke graad van zekerheid te
voorzien, dan is die mogelijkheid sedert 5 maart 1953 erg geslonken: sedert die
datum wordt de politiek in Moskou door verschillende pressure groups bepaald. Het
uitschakelen van de MVD-chef Beria, die kennelijk de beste kansen had om de
nalatenschap van de overleden diktator over te nemen, vergrootte nog de
onberekenbaarheid van de sovjet-politiek. Toch kon men met een geleidelijk zij het
ook nog langzaam stabilisatieproces rekenen. Met het Twintigste Partijkongres, dat
in februari jl. te Moskou bijeenkwam, trad een geheel nieuwe factor in het spel. Tien
maanden na deze gebeurtenis kunnen wij nog altijd niet de gevolgen ervan overzien.
Zoals bekend brachten de eerste plaatsvervangende voorzitter van de ministerraad
Anastas I. Mikojan en de eerste secretaris van het Centraal Comité der Partij Nikita
S. Kroestsjef een reeks beschuldigingen uit tegen Stalin. Alhoewel men achteraf
enkele tekenen van een dergelijke evolutie kon aanwijzen, verrasten de
beschuldigingen toch door hun krasheid. Belangrijker evenwel dan de terugblik in
het verleden is het proces dat door de gebeurtenis in het leven werd geroepen en
waarvan men zich terecht afvraagt waar het de Sovjet-Unie, het blok van de
Satellietstaten en tenslotte de gehele wereld heen zal voeren.

Kroestsjefs Requisitoir
Op 25 februari sprak de eerste partij-secretaris achter gesloten deuren zijn
anti-Stalin-rede uit. Zelfs de vertegenwoordigers van de buitenlandse communistische
partijen hadden geen invitatie ontvangen en zouden eerst later vernemen wat er
gebeurd was. Ook was het Kroestsjefs uitdrukkelijke bedoeling de door hem
gemaakte onthullingen niet buiten de partijkringen te laten doordringen.
Nikita Kroestsjef beschuldigt Stalin de volgende misdaden te hebben bedreven:
1. Hij heeft zijn persoon boven de partij en de partijleiding gesteld, het principe
van de collectieve leiding en van de binnen-partij-democratie verworpen en
elke controle op zijn handelen uitgeschakeld;
2. Hij heeft zijn machtspositie misbruikt om met grote willekeur te heersen; daartoe
gebruikte hij de politie-organen; het concept ‘volksvijand’ stamt van hem;
3. Zijn interpretatie van de communistische ideologie was meer dan eens onjuist;
hij mag daarom niet als een ‘classicus’ van het Marxisme-Leninisme worden
beschouwd;
4. Door zijn landbouwpolitiek ging de productie achteruit; hij remde de ontwikkeling
van wetenschap, literatuur en kunst; hij provoceerde of verordende vervalsingen
in de geschiedschrijving;
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5. Stalin alleen draagt de schuld voor de catastrofale gebeurtenissen der eerste
weken van de Nazi-inval: niettegenstaande herhaalde waarschuwingen trof hij
slechts onvoldoende veiligheidsmaatregelen; hij eiste alle roem voor de
overwinning voor zich op, alhoewel hij niet in staat was de operaties effectief
te leiden;
6. In zijn politiek t.o.v. de nationaliteiten beging hij zware misdrijven door de
gewelddadige deportatie van gehele volken;
7. Ook in de buitenlandse politiek beging hij grote fouten en was o.m. de schuld
van het afbreken der relaties met Joego-slavië.
Het is werkelijk niet eenvoudig de motieven te achterhalen die Mikojan en daarna
Kroestsjef ertoe brachten tot een open aanval op de gestorven dictator over te gaan
inplaats van de ‘persoonlijkheidscultus’ stilzwijgend te laten uitsterven. De
aangelegenheid moet wel het voorwerp van langdurige discussies binnen de hoogste
partijleiding zelf zijn geweest. Lazar Kaganovitsj laat dit doorschemeren wanneer
hij verklaart dat het afbreken van de persoonlijkheidscultus ‘geen gemakkelijke
beslissing’ is geweest. Zelfs op het partijcongres gaf Vjasjelav M. Molotov, de
keiharde luitenant van Stalin, duidelijk te verstaan dat hij het met het procédé niet
eens was.
Mikojan gaf de eerste stoot op 16 februari. Het kan wel zijn bedoeling zijn geweest
door zijn in alle opzichten nog vage en tamelijk gematigde aanval de reactie van de
gedelegeerden een eerste maal te meten. Veel schijnt er evenwel op te wijzen dat
zijn toespraak alle afgevaardigden verraste. Misschien was op die datum de
partijleiding nog niet tot een definitieve beslissing gekomen zodat het nog meer dan
een week duurde voor Kroestsjef op zijn beurt en met alle duidelijkheid tot de aanval
overging. Onrechtstreeks, o.m. door de Tsjechische president Zapotocky, weten wij
dat de kwestie reeds op het negentiende partijcongres in 1952 ter sprake kwam.
Op dat congres werd het Politburo definitief vervangen door het Centraal Comité
1)
met zijn meer collectieve strekking .
Nochtans moeten wij voor een handelwijze met zo grote draagwijdte een
nauwkeurige berekening veronderstellen. De eerste rede van Kroestsjef, nl. het
verslag over de afgelopen jaren, gelezen op 14 februari, liet niets van een
gezagscrisis doorlekken. Voor het ontwikkelen van een nieuwe hiërarchie onder de
partij- en staatsleiders en voor het totstandbrengen van nieuw sociaal evenwicht
moest iets worden gedaan.
Zowel met de massa's als met het leger had de partij sedert lang haar goede
betrekkingen verloren. Bij het volk diende het vertrouwen te worden teruggewonnen
dat door de willekeur van politie en staatsveiligheidsdiensten definitief verloren
scheen. Een conditio sine qua non was het terugbrengen van het politieapparaat
onder de controle van de partij. Het uitschakelen van Beria had dat effect reeds in
zekere mate teweeggebracht. De vele personeelsveranderingen op de belangrijkste
posten van het apparaat en het rehabiliteren van onrechtvaardig veroordeelde
personen waren een verdere stap in dezelfde richting. Kroestsjef sprak overigens
de plechtige belofte uit dat voortaan de ‘socialistische wettelijkheid’ streng zou
worden geëerbiedigd.
Tegenover het leger had de partij heel wat goed te maken. Stalin zag slechts

1)

Een andere niet minder belangrijke wijziging in het statuut van Stalin zelf ging toentertijd
onopgemerkt voorbij: de dictator die tot op dat ogenblik secretaris-generaal van het Centraal
Comité der partij was geweest, werd vanaf de negentiende partijdag alleen nog secretaris
van dat comité genoemd.
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ongaarne de sympathie die de hogere officieren in de loop van de oorlog bij de
manschappen hadden verworven. Na de overwinning verwijderde hij o.m. de
opperbevelhebber maarschalk Georgi K. Zjoekov uit het leger door hem in april
1946 tot militair bevelhebber van Odessa te benoemen. Geen enkele groep werd
op het twintigste partijcongres zo volledig gerehabiliteerd als het leger. Het ‘proces
van de generaals’ (1937) waarin naast maarschalk Toechatsjevski de knapste leiders
van de sovjettroepen werden veroordeeld, zou mee verantwoordelijk geweest zijn
voor de catastrofale gebeurtenissen bij het begin van de Duitse inval. Terloops zij
er op gewezen dat indien alle leden van het vroegere Politburo min of meer
medeplichtig waren aan de misdaden van Stalin, alleen Zjoekov vrijuit gaat.
Bij de verkiezingen voor het Centraal Comité zagen de vertegenwoordigers van
het leger hun positie in het hoogste orgaan van de partij versterkt, terwijl de politieke
legerleiding zowel luchtmacht als marine, waaraan de partij van oudsher zoveel
aandacht besteedde, er verzwakt uit kwamen. Maarschalk Zjoekov die van candidaat
nu medelid van het CK werd, is de eerste beroepsofficier die het zover bracht.
Alles doet vermoeden dat o.m. de militairen Kroestsjef er toe dwongen zijn rede
uit te spreken en op die manier een posthume revanche namen op Stalin. Ook Jozef
Broz Tito, de dictator, mag een hand in het spel hebben, alhoewel hij zich persoonlijk
van het congres ver hield. De groep Tito-Mikojan-Zjoekov beschikte kennelijk over
voldoende krachten om de gebeurtenissen naar hun zin te buigen.
De sovjetleiders waren ervan overtuigd met de aanval op Stalin een gevaarlijk
pad te betreden. Zij trokken daarom van meet af aan een duidelijke grens tussen
het geoorloofde en het niet-geoorloofde.
Niet elke verdienste wordt aan Stalin ontzegd. ‘In het verleden heeft Stalin zonder
twijfel grote diensten bewezen aan de partij, aan de arbeidende klasse en aan de
internationale arbeidersbeweging’. Het liquideren van de Trotskigroep is een
‘positieve bijdrage’. De Pravda van 28 maart noemt Stalin ‘een van de meest
vooraanstaande Marxisten’ en brengt hulde aan zijn arbeid voor de eenmaking van
de sovjet-staat.
Zelfs de veroordeling van de dictator is niet absoluut. In de grond, zo meent
Kroestsjef, heeft Stalin een tragische vergissing begaan. ‘Hij meende dat dit alles
moest worden gedaan in het belang van de partij, van de arbeidende klasse, ter
verdediging van de verworvenheden van de revolutie. Daarin ligt de hele tragedie!’
Kroestsjef keurt de massieve deportatie van gehele volken slechts af in zover deze
door geen enkele overweging van militaire aard werd gerechtvaardigd. Waaruit wij
mogen afleiden dat andere deportaties wél een voldoende motivering hadden.
Een uiterst delicaat punt was de medeplichtigheid van de leden van het Politburo
t.o.v. Stalins misdaden. De dictator zou alle beslissingen zelf hebben getroffen
zonder zijn medewerkers ervan in kennis te stellen. Indien onwetendheid als excuus
kan worden aangevoerd, is het toch vrij moeilijk aan te nemen dat het Politburo
meer dan twintig jaar in onwetendheid zou hebben geleefd. Mogelijk heeft Kroestsjef
een uiterst fijn spel willen spelen: door een weinig overtuigend excuus aan te halen
bedoelde hij misschien zijn collega's er op te wijzen, dat zij allen zonder uitzondering
medeplichtig waren, en langs die weg een kleine revanche te nemen voor de druk,
op hem uitgeoefend.
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Verder verklaart Kroestsjef met klem dat het sovjet-systeem als dusdanig geen
blaam treft en bewijst daarmee voldoende politieke zin te hebben om te voorzien
dat zowel het binnen- als het buitenland precies deze conclusie zouden trekken.
Had de dictator het inderdaad zover kunnen brengen, indien het sovjet-regime over
doelmatige democratische waarborgen zou hebben beschikt?

Nieuwe koers in de Buitenlandse Politiek
De buitenlandse politiek kreeg op het Twintigste Partijcongres uitvoerig haar beslag,
alhoewel Kroestsjefs rede ze slechts even aanraakt. De aanval op Stalin is het
meest sensationele moment van het partijcongres, maar niet het belangrijkste. De
buitenlandse pers is al te licht heengestapt over het geheel van directieven, met
betrekking tot de internationale politiek gegeven.
De partijdag verwierp o.m. de volgende stellingen:
1. De kapitalistische wereld ontwikkelt zich natuurnoodzakelijk naar een crisis toe
(brutale vorm);
2. De produktie in de kapitalistische landen gaat achteruit (uit Stalins ‘Economische
Problemen van het Socialisme in de Sovjet-Unie’);
3. Een conflict tussen de kapitalistische wereld en de communistische is
natuurnoodzakelijk (thesis van Lenin);
4. Er bestaat slechts één weg naar het socialisme (Stalin): bloedige revolutie als
taktiek; sovjets als machtsorganen van de massa's, en de arbeidersklasse als
de sterkste drijfveer.
Tegenover de economische ontwikkeling van het buitenland neemt Mikojan, specialist
in internationale handel, een realistischer standpunt in dan Stalin in zijn ‘Economische
Problemen van het Socialisme in de Sovjet-Unie’, welk boek hij overigens verwerpt.
‘De theorie van de absolute stagnatie van het kapitalisme is het Marxisme-Leninisme
vreemd’, verklaart hij en hij geeft toe dat sedert het einde van de wereldoorlog de
produktie in de kapitalistische landen gestegen is.
Overigens erkennen zowel Kroestsjef als Mikojan dat een gewapend conflict
tussen de kapitalistische wereld en de communistische niet meer natuurnoodzakelijk
is. Daarmee kwamen zij in manifeste tegenspraak met Lenin. Met een dialectische
kunstgreep van het zuiverste gehalte redt de eerste partij-secretaris zich uit de
impasse: Lenins theorie was juist in Lenins tijd, nu zijn echter de omstandigheden
in die mate veranderd dat een oorlog niet meer onvermijdelijk is. Toch bleven Molotov
en enkele harde Leninisten aan de oude opvattingen vasthouden.
Kroestsjef trok de logische conclusie uit de nieuwe thesis - of werd de thesis
aangenomen om de conclusie van een basis te voorzien? - door een lans te breken
voor de ‘vredelievende coëxistentie’ van staten met verschillende sociale en
economische structuur. De idee zelf komt van Lenin die na de uitputtende jaren van
oorlog, revolutie en burgeroorlog een adempauze wenste en de coëxistentie slechts
als een provisorium, als een tactisch wapen beschouwde, bedoeld om tijd te winnen.
Indien wij Mikojan mogen geloven, zou ditmaal de coëxistentie een blijvend element
worden in de sovjet-politiek. Mogelijk zijn de sovjet-leiders tot het inzicht gekomen
dat in een tijd van kernwapens een gewapend conflict een té groot risico meebrengt,
zelfs voor de sterkere partij.
Dat de Russische communisten tot een concessie van die afmeting konden
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komen, vindt zijn verklaring in hun overtuiging dat het socialisme het moet winnen,
uit kracht van een natuur-noodzakelijke ontwikkeling van de geschiedenis. ‘De
ideeën van het communisme zullen ook zonder oorlog overwinnen’, verklaart Mikojan.
‘Indien Marx en Engels vóór honderd jaar zeiden: Een spook dwaalt door Europa
rond, het spook van het communisme, zo is dat nu geen spook meer, het
communisme heeft gestalte gekregen.... In het bewustzijn van het mensdom is het
socialisme nu reeds onvergelijkelijk veel sterker dan het kapitalisme....’.
Anastas Mikojan, als Armeniër een geboren economist, spreekt zich uit voor een
coëxistentie door wereldhandel. ‘Coëxistentie is ondenkbaar zonder handel, waarvoor
de vorming van twee wereldmarkten een goed uitgangspunt biedt’. Hij vat zijn
opvatting samen in de formule: ‘concurrentie tussen de twee systemen, strijd tussen
de twee ideologieën in het kader van een vreedzame coëxistentie’.
Wat de ideologie betreft verwerpen de Sovjet-leiders elk compromis. Een uitspraak
van Dmitri T. Sjepilov, toen nog chefredacteur van de Pravda en sedert 1 juni jl.
minister van buitenlandse zaken, laat hieromtrent geen twijfel bestaan: ‘Het spreekt
vanzelf, zo verklaarde hij op 15 februari, dat wij ons t.o.v. het kapitalisme geen
compromis kunnen indenken in ideologische, programmatische vragen. De
kapitalistische en de socialistische wereldbeschouwing kunnen niet worden
verzoend’. Voor zover wij de documenten kunnen nagaan, is alleen de vroegere
eerste-minister Georgy M. Malenkov voor een ideologische coëxistentie opgekomen,
maar werd in strenge woorden tot de orde teruggeroepen.

Meer dan één weg naar het Socialisme
De belangrijkste wending van het Twintigste Partij-congres is het nieuwe uitzicht op
de verovering van de macht in de kapitalistische landen. Stalin had in zake de
methode zeer weinig verbeelding en hield tot het einde toe vast aan het schema
dat in Rusland tot de overwinning had geleid. Hij meende dat een machtsgreep
alleen door gewapende opstand en het communistische regime alleen op basis van
de sovjets konden worden bereikt. Verder hield hij de steun van het sovjet-leger
voor absoluut noodzakelijk niet alleen voor het welslagen van de revolutie maar
evenzeer voor het controleren ervan: hij wenste daarom geen revolutie buiten het
machtsbereik van het rode leger.
Hij wenste overigens revolutie, geen machtsovername door onverschillig welke
middelen. De volksfrontmethode die hij in de dertiger jaren aan de buitenlandse
KPs oplegde, was er uitsluitend op berekend om de buitenlandse politiek van de
betreffende staten in de zin van het Kremlin te beïnvloeden. Het kwam toen bij Stalin
niet op langs parlementaire weg ergens aan de macht te komen.
Dit complex van inzichten bood het voordeel dat de Derde Internationale als
verlengstuk van het Politburo kon worden gebruikt en liet toe de wereldrevolutie op
de lange baan te schuiven om in de Sovjet-Unie aan ‘de opbouw van het socialisme
in één land’ te werken (polemieken met Trotski en de linkervleugel van de Russische
KP).
Het twintigste partijcongres erkent de mogelijkheid om in verschillende lan-
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den langs verschillende wegen tot het socialisme te geraken. Het verwees naar het
voorbeeld van China waar Mao Tse-Tung minder op het fabrieksproletariaat dan
op de landbouwersmassa's steunde, en op Joegoslavië waar Tito door guerilla aan
de macht kwam.
De ‘volksfrontmethode’, op het congres aanbevolen, is daarom geheel nieuw.
Door de partijleiding werd aan de ‘broederpartijen’ de vrije hand gelaten om zelf
met inachtname van de plaatselijke omstandigheden de meest effectieve methode
uit te werken en desnoods de parlementaire weg te volgen. Deze laatste noemt het
congres de ‘vreedzame weg’, maar wel te verstaan, de manier waarop de KP in
2)
Tsjechoslovakije aan de macht kwam noemt Mikojan ook vreedzaam .

De Sovjet-Unie na het Congres
Zijn in de USSR als gevolg van het Twintigste Partijcongres grondige veranderingen
tot stand gekomen of werd een oorlog tegen Stalin begonnen om de Stalinistische
erfenis onder het pseudoniem van Leninisme te redden? De vraag is complex en
het is nog te vroeg om ze volledig te kunnen beantwoorden. Toch zijn reeds enkele
elementen voorhanden.
Het Centraal Comité der KP heeft moeten ingrijpen om te voorkomen dat de kritiek
op Stalin zou overslaan in een kritiek op de partij of op het regime. ‘Laten wij de
tekorten en de vergissingen aan kritiek onderwerpen, schreef de Pravda op 13 april,
maar letten wij er vooral op dat die kritiek leidt tot de versterking van het
sovjet-systeem en ons helpt om sneller en werkelijker ons doel, nl. het communisme,
te bereiken’. Meer dan eens heeft het Centraal Comité gemeend positieve hulde te
moeten brengen aan Stalin terwijl het standpunt tegenover zijn MVD-chef Beria
onveranderlijk afwijzend blijft.
Niet alle slachtoffers van Stalins schrikbewind werden gerehabiliteerd en indien
dit voor sommigen wel gebeurde, bleef het doorgaans bij een discreet, platonisch
gebaar. De volksgroepen en nationaliteiten, door Stalin gedeporteerd, kregen
evenmin genoegdoening: totnogtoe werd geen enkel officieel stuk uitgevaardigd
om ook maar één enkele van de geliquideerde republieken weer op te richten.
Het Centraal Comité hield zijn hand beschermend over de gesmade
staatsveiligheidsdiensten en er bestaat geen twijfel dat zij zullen worden
gehandhaafd. ‘De vijand hoopt dat wij onze waakzaamheid zullen verminderen, dat
wij de organen van onze Staatsveiligheid zullen verzwakken. Neen, dat nooit’,
schreef de Pravda in het boven vermelde artikel. Daar overigens geen enkele
concrete stap werd gezet om de staatsburgerlijke rechten afdoende te garanderen,
blijft de deur voor een nieuwe dictatuur nu zoals vroeger wijd open.
Tenslotte had de partij af te rekenen met centrifugale stromingen van
nationalistische aard, vooral in de Kaukasus. Volgens officiële interpretatie wilden

2)

Terloops zij er hier op gewezen dat de nieuwe positie, die het Centraal Comité inneemt
tegenover de ‘parlementarische weg’ om aan de macht te komen, vrijwel overeenkomt met
het standpunt van de Mensjevistische vleugel op de tweede partijdag te Brussel en Londen
(1903) waar het tot een breuk kwam tussen de Lenin-groep (Bolsjevieken) en de gematigde
Mensjevieken. Alleen beschouwde de Marto-groep het parlementarisme min of meer als de
enige weg naar de macht. Lenin evenwel koesterde wantrouwen tegenover elk parlement,
ook zijn eigen, en voelde zich alleen dan veilig wanneer hij met gewapende macht iets bereikte.
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o.m. de Georgiërs het desavoueren van hun landgenoot Dzoegashwili-Stalin niet
zonder meer erkennen. Een dergelijke centrifugale stroming heeft meer kans van
slagen in de Satellietstaten die de gegeven machtiging hun eigen weg naar het
socialisme te zoeken, ernstig nemen, daarin gesteund door Joegoslavië en de
Chinese Volksrepubliek.
In de bezetting van de hoogste posten in de Sovjet-Unie kwamen sedert het
Partijcongres vooralsnog geen diepgaande wijzigingen voor. Molotov werd als
minister van buitenlandse zaken aan de dijk gezet en opgevolgd door de ideologisch
zeer onderlegde en tactisch meer behendige Sjepilov. De positie van de eerste
partijsecretaris Kroestsjef, reeds sterk aangetast op het congres zelf, schijnt hoe
langer hoe onzekerder te worden. Dat de Oekraïner erin zal slagen de nalatenschap
van Stalin geheel aan zich te trekken, wordt al minder waarschijnlijk.

Het Decreet van 30 juni
Totnogtoe werd de tekst van de Kroestsjef-rede in de USSR nog niet vrijgegeven.
Alleen kennen wij een artikel in de Pravda van 27 juni dat een vertaling is van een
bespreking door Eugene Dennis, secretaris-generaal van het nationaal comité der
KP in de Verenigde Staten, in de Daily Worker (New York), negen dagen vroeger
gepubliceerd. Dennis suggereert dat het State Department zijn versie van de rede
zou hebben vrijgegeven maar noch hijzelf noch de Pravda loochenen de autenticiteit
van de Amerikaanse tekst.
Vier dagen later publiceerde de Pravda nog een dokument, uitgaande van het
Centraal Comité zelf ditmaal, ‘Over het Uitschakelen van de Persoonlijkheidscultus
en zijn Gevolgen’. Dit stuk geeft wel aanduidingen over de anti-Stalin-rede maar
schijnt vooral bedoeld als een officiële interpretatie, die tegelijk rekening houdt met
de reactie van de vrije wereld.
Het decreet onderstreept dat het gaat over een voorbije periode in de ontwikkeling
van de USSR. Dit kan voorlopig in het midden worden gelaten.
Verder gaat het Centraal Comité er groot op een stap te hebben gezet die geen
enkele partij in de kapitalistische wereld zou durven zetten. Dit kan inderdaad niet
worden ontkend maar betekent verder ook niets, want terwijl in de USSR de KP
over genoeg middelen beschikt om precies te bepalen tot hoever de kritiek mag
gaan, hangt in landen met vrije meningsuiting de reactie op een dergelijke
schuldbekentenis af van de goede wil van de oppositie. Daarbij vergete men niet
dat bij de communisten kritiek en auto-kritiek tot de gewoonten van het dagelijkse
leven behoren: de schok, door Kroestsjefs onthullingen teweeggebracht, moet
binnen de grenzen van de USSR wel veel minder reactie hebben opgeroepen dan
daarbuiten.
Het Centraal Comité geeft een nieuwe versie over het ontstaan van de
persoonlijkheidscultus. De Sovjet-Unie, zo heet het nu, is een belegerde vesting,
door kapitalistische landen omsingeld: in die staat van beleg zag de staatsleiding
zich verplicht ‘aan de democratische vrijheden enkele perken te stellen,
gerechtvaardigd doo'r de logica van de strijd van ons volk voor het socialisme
temidden van de kapitalistische omsingeling’.

Kominform verdwijnt
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Dat het Kominform op 18 april jl. werd opgerold, schijnt een logisch gevolg van de
nieuwe coëxistentie-koers, door het twintigste partijcongres ingeluid.
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Merkwaardig genoeg werd het nieuws vrijgegeven precies op de vooravond van
het bezoek van Boelganin en Kroestsjef aan Engeland. De gebeurtenis zelf was
sedert langere tijd voorbereid. Op 30 mei 1955 verklaarde Pandit Nehru in een rede,
waarin hij de vijf voorwaarden om de vredelievende coëxistentie te verwezenlijken
besprak: ‘Het Kominform is niet overeen te brengen met de principes van de
vreedzame coëxistentie’. Deze rede viel samen met het bezoek van Boelganin en
Kroestsjef aan Belgrado: voor wie de goede verhoudingen tussen Tito en Nehru
kent, hoeft dit samenvallen niets ongewoons te hebben. Waarschijnlijk werd de
aangelegenheid tussen de Joegoslavische dictator en zijn Russische gasten
besproken. Het is evenwel niet uitgemaakt of het Kremlin tot de ontbinding van het
Kominform zou zijn overgegaan, indien Tito zich niet radicaal tegen het verder
bestaan van dat organisme had uitgesproken.
Toch betekent de ontbinding van het Kominform geen vermindering van de
internationale solidariteit tussen de KP's; integendeel, zo zegt het boven vermelde
decreet over het uitschakelen van de persoonlijkheidscultus, ten overstaan van
agressieve blokvormingen als de NATO en de CEATO is die solidariteit meer dan
ooit geboden.

Balans van het 20e Partijcongres
Willen wij de balans opmaken van het twintigste partijcongres en van de
gebeurtenissen van de afgelopen zeven maanden, dan kunnen wij het resultaat in
de volgende punten samenvatten:
1. Ideologische onzekerheid: geen enkel opinievormend orgaan of richting gevende
groep kon zich totnogtoe doorzetten en een nieuw geunifieerd ideologisch
platform uitwerken; dit moet vooral op de jonge generatie nadelig werken.
2. Vermindering van de morele autoriteit van het Russisch Centraal Comité dat
zich niet kon vrijpleiten van medeplichtigheid.
3. Vervanging van Stalin door Lenin met de daaruit voortvloeiende voordelen:
daar Lenins werken zeer weinig aanknopingspunten bieden voor de
tegenwoordige ontwikkeling van de USSR en van de Satellietstaten, krijgt de
partijleiding vrije hand om een eigen weg te gaan.
4. Tegenover de andere communistische regimes heeft het Kremlin zijn suprematie
gedeeltelijk ingeboet. Alleen de aanwezigheid van sovjet-troepen houdt de
evolutie voorlopig tegen.
5. Tegenover de Chinese Volksrepubliek verliest de Russische KP op ideologisch
gebied haar absolute autoriteit; men mag zich afvragen of Peking dan wel
Moskou morgen het ideologisch centrum van de communistische wereld zijn
zal.
6. Nochtans blijft het uiteindelijk doel ongewijzigd: ‘Geen moedwillige aanvallen
van onze vijanden zullen in staat zijn de onoverwinnelijke gang van de
historische ontwikkeling van het mensdom naar het communisme tot stilstand
te brengen’, (slot van het decreet van 30 juni 1956).

Ondertussen blijft de uitlating van Mikojan haar volle waarde behouden: ‘Het is
hoegenaamd niet overdreven te beweren dat na de dood van Lenin het twintigste
partijcongres de belangrijkste partijdag in de geschiedenis van de partij is’.
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Kunstkroniek
G. Bekaert
Michel Martens, glazenier
ONGEVEER tien jaar geleden kreeg Michel Martens zijn eerste bestelling voor
gebrandschilderde ramen. Hij was onderwijzer en schilder. Maar het uiteraard
precaire evenwicht dat hij tussen deze beide beroepen had weten te vestigen bevond
zich in een critiek stadium. Hij had te kiezen en koos voor de schilderkunst.
Avontuurlijk en realistisch tegelijk keek hij ook uit naar een nieuw beroep dat hem
die schilderkunst zou mogelijk maken. Toen kwam die bevreemdende opdracht voor
gebrandschilderde ramen. Hij aanvaardde ze als een bevrijding, hoewel hij van
gebrandschilderde ramen alleen wist, zoals dit voor een onderwijzer passend is,
dat zij werden gemaakt met glas en lood. Het avontuur behoort tot het leven. Michel
Martens trouwde en werd glazenier. Op een cafézolder te Damme, waar hij met zijn
jonge vrouw was gaan wonen, ensceneerde zich een levensavontuur te midden
van toeristische belangstelling in de uiterste ellende.
Over zijn roeping als glazenier had Michel Martens niet nagedacht. Was het wel
een roeping? Maar hij had een opdracht en deze liet hem niet de tijd om over zijn
vak vooropgezette ideeën op te doen. Het onmiddellijke en dwingende werk zou
hem aan zichzelf openbaren. Toch had hij één idee en dit was juist. Zijn werk stond
in dienst van de kerk. Daarom vestigde hij zich te Damme, dicht bij de bisschop.
Alleen zag Martens bij dit besluit enkele nuances over het hoofd. Het
gebrandschilderde raam is wel, meer dan welke andere tak ook van de beeldende
traditie in het Westen, een specifieke schepping van de kerkelijke kunst. De antieke
wereld kende gekleurd glas. Maar pas in onze romaanse kerken werd in dit glas de
1)
mogelijkheid ontdekt tot een subtiel spel van kleur en licht . Het kwam zo ver dat
dit in de gothiek een der voornaamste bouwelementen werd van de kerkelijke
architectuur. Ook nu nog, al is de betekenis van bouwelement verloren gegaan,
wordt het gebrandschilderde raam als een impliciet bestanddeel bij het kerkgebouw
gedacht. Nog steeds, zoals ten tijde van Suger, is de kerk de eerste opdrachtgever
voor een glazenier. Voor zover had Martens juist gezien en zou het ook ervaren.
Zijn voornaamste opdrachten waren voor de kerk. Maar hij wist toen niet op welk
glibberig terrein hij zich begaf, hij vooral met zijn gemakkelijk en schitterend talent
en met de opvatting van zijn glazenierswerk als nevenberoep. De huidige
opdrachtgevers hebben meer vertrouwen in een leverancier van glasramen dan in
een glazenier. Voor deze leverancier werken immers alleen mindere talenten, die
niets omverwerpen en soms, om eigentijds te lijken, wel het schuim van de moderne
kunstevolutie afscheppen. Maar zij zijn het niet die Audincourt, Courfaivre, Vence,
Monteils, Les Brézeux hebben mogelijk gemaakt. Al deze meesterwerken kwamen
tot stand door avantgardistische kunstenaars. Zij blijven uitzonderingen. In kerke-

1)

Cfr. Streven, november 1956.
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lijke milieu's handhaaft zich de kloof tussen de levende kunst en het verstarde
ambacht, de kloof dus tussen kunst en leven. Het uitzonderlijke in Martens' loopbaan
als glazenier is nu dat hij intuitief deze dubbele vervreemding tussen scheppend
kunstenaar en kerkelijke opdrachtgever en tussen scheppend kunstenaar en
gespecialiseerde vakman heeft aangevoeld en vanuit het ambacht heeft overwonnen.
Dit inzicht kostte hem op de duur enkele belangrijke opdrachten. Maar hij was te
vitaal en te creatief om zich bij een gemakkelijk formalisme neer te leggen en
leverancier te worden. Eigenlijk was hij leverancier. Want niet vanuit het inzicht in
een scheppende kunst zoals eens Léger is hij tot de vernieuwing van het
gebrandschilderde raam gekomen. Moeizaam heeft hij op zichzelf die vernieuwing
bevochten in een hartstochtelijke strijd met de verstarde wetten van het beroep, dat
hij zich schijnbaar uit winstbejag had gekozen. Dat hij hierin slaagde is een bewijs
voor zijn oorspronkelijke en scheppende eerlijkheid. Van leverancier werd hij
glazenier. Niet zonder moeite.
In Damme huurde Michel Martens een zolderkamer. Hij plaatste er middenin een
oven en langs de wand de rekken met gekleurd glas. Hij tekende de kartons voor
zijn eerste opdracht - het leven van Maria en een paar heiligenfiguren. Verrassend
knap. Precies of alles er staat voor men het goed beseft. Als met een toverstok
getekend. De zelfzekere en nadrukkelijke lijn getuigt niet van een debutant. Het
genot in krasse tegenstellingen is van een meester in compositie. De gedurfde
wemeling van in elkaar gepaste motieven kon het resultaat zijn van een jarenlange
ervaring. Een schitterend, maar gevaarlijk debuut, dat een ganse loopbaan had
kunnen vastleggen binnen de grenzen van de eerste kartons. Maar de kartons waren
bijkomstig voor Michel Martens, die, welgeteld, drie dagen op een glazeniersatelier
had doorgebracht, en dan nog een waar de meester werkte achter geheimzinnige
gordijnen. De voornaamste bekommernis voor de jonge glazenier bestond in de
technische uitvoering van zijn glasramen. Zijn onbekwaamheid op dit gebied redde
hem. Daardoor immers kon hij een onmiddellijk contact met zijn materiaal vinden,
waar anders enkele in een lange traditie ontaarde begrippen een levend gesprek
tussen kunstenaar en materiaal verhinderen. Bij Martens was het een moeizaam
gesprek tussen twee onbekenden, maar het leverde het unieke voordeel op dat
beiden voor elkaar stonden zoals zij waren, dat er dus een kans bestond tot een
reële ontmoeting tussen de kunstenaar en de ziel van de materialen. De glazenier
leerde luisteren. In een lang geduld begon hij de taal van het glas en lood te
vermoeden. Een wonderbare taal was het, die hem geheel in haar ban trok. Zijn
eigen ontwerp ging hij vergeten om zich over te geven aan de zachte dwang van
het glas-en-lood. Geen slavernij aan de materie is dit. Maar een eerbied voor het
eigen leven van het materiaal, onmisbare voorwaarde opdat dit de visie van de
kunstenaar zou kunnen incarneren. Martens tekende geen kartons meer om die in
glas om te zetten. Hij ontwierp glasramen. Hij dacht niet meer in de vlakke tonen
van de plakaatverf, waarmede hij zijn ontwerpen maakte. Zijn visie stak van meet
af aan in het glas en werd er uit geboren. Hij kende van het glas de weerstand en
de broosheid. Hij ontdekte het leven van het glas in het leven van het licht, in het
ontvangen en het openbaren van zijn subtiliteit. Hij werd vertrouwd met het glas dat
in het licht wordt opgenomen en verdwijnt; met het glas dat het licht zelf opneemt
en tastbaar wordt in de rimpeling van zijn oppervlakte; met het glas dat het licht laat
verkruimelen in de weelde van zijn spectrum. Er is niet alleen het glas, kleur en licht.
Er is ook het landschap, waar het licht en de kleur in
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spelen, het lood. Licht en landschap zijn één. In elkaar ontwaken zij. Het lood geeft
aan het glas zijn materiële contouren. Het bindt de brokken kleurig glas weer tot
een nieuwe eenheid, waarin de visie van de kunstenaar gestalte krijgt. Zoals glas
en lood, louter technisch gezien, slechts door elkaar kunnen bestaan, zo is hun
innige vergroeidheid ook nodig voor hun geestelijke boodschap.
De consequenties van deze materiaalgetrouwheid die Martens bij het uitvoeren
van zijn eerste opdracht had ontdekt reiken echter nog verder. Niet het materiaal
alleen bepaalt de visie van een kunstenaar. Zo het daarbij blijft wordt het glasraam
weer een apart kunstwerk dat nergens een thuis heeft. Het gebrandschilderde raam
is niet af wanneer glas en lood in het atelier in elkaar zijn gepast. Het is slechts klaar
wanneer het zijn plaats en zijn functie heeft in een architectuur. Het raam moet zo
worden opgevat dat het architectuur worden kan, een bouwelement waarmee een
architect zijn ruimte bepaalt. Het moet een muur zijn, een wand van materieel
geworden licht. Meestal is een glasraam een opsmuk. Het wordt in een muur ingezet
zoals men een schilderij aan een muur hangt. Een glazenier kent thema en afmeting
- twee zeer bijkomstige gegevens. Voor het overige zorgt het toeval. Martens
daarentegen ontdekte de éne groei die een glasraam moet binden vanaf de eerste
conceptie tot zijn definitieve plaats. Het technische verloop van deze ontwikkeling
wordt bij een glazenier meer door de intuitie dan door het oog bepaald. Want slechts
wanneer het raam zijn definitieve plaats heeft ingenomen kan een glazenier oordelen
of het goed is of niet. Langs een nuchtere bezinning op de technische kant van zijn
vak kwam Martens tot dezelfde conclusies als die van de meeste moderne
kunstenaars: een noodzakelijke integratie van het kunstwerk in het leven door zijn
integratie in de architectuur. Voor beide, kunstwerk en architectuur, betekent dit een
terugkeer naar de eigen primitieve wetten van hun functie. Architectuur is geen
gevel, geen scherm als een immens schilderij. Het schilderij, geïsoleerd van het
leven in een zware omlijsting, is geen ruimtevervalsing door het doorbreken van
een wand. Het schilderij is wand. Architectuur is ruimte. Beide delen in dezelfde
scheppende vormwil die ruimte en tijd organiseert als uitdrukking en in functie van
een bepaalde levensconceptie. Ook de glazenier is in deze taak betrokken. Hij kan
niet meer buiten een nauwere samenwerking met architect en beeldhouwer. Iets
van deze beide moet hij in zich verenigen, zoals een architect, naar het woord van
Le Corbusier, ook beeldhouwer en schilder zijn moet. Deze verschillende vormen
van de beeldende kunsten zijn slechts uit hun onderlinge isolatie getreden om zich
gemeenschappelijk ten dienste te stellen van mens en gemeenschap. Het gesprek
met de gemeenschap is voor een kunstenaar een levensnoodzakelijkheid geworden.
Hij wil opnieuw in opdracht staan. Een glazenier kan praktisch niets anders dan in
opdracht werken. Hij kan echter die opdracht ervaren als een belemmering van zijn
werk. Niet zo bij Martens die het verrijkende van elke opdracht erkent. Eén
voorbehoud moet er echter gemaakt. De opdracht mag niet de opgave van een
schoolwerk zijn, waarbij een kunstenaar naar de stiptheid van de uitvoering zal
beoordeeld worden. Een opdracht is een beroep op een verantwoordelijkheid en
een schenken van vertrouwen.
Wie met de moderne architectuur vertrouwd is zal wel opperen dat het naar elkaar
buigen van de verschillende takken van de beeldende kunsten niet zo duidelijk is.
De moderne architectuur heeft nieuwe mogelijkheden van het glas ontdekt in grote
wanden die met een ongekreukte doorzichtigheid het leven-
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wekkend contact met de natuur toelaten in een veilige bescherming. In deze open
architectuur lijkt vooreerst de mogelijkheid van een glasraam uitgesloten. Bij nader
toezien openbaart zich de rol van het gekleurde glas rijker dan vroeger. De ideale
leefruimte wordt hoofdzakelijk door het licht bepaald. Vast en zeker kan deze door
een gekleurde glaswand ten goede worden beïnvloed. Men denke slechts aan de
lichtmuur van Le Corbusier te Ronchamp of die van D. Böhm te Köln-Marienburg.
Twee gans verscheidene oplossingen tonen aan dat het gekleurde licht in de
moderne, vooral kerkelijke, architectuur een essentiële rol speelt. Ongetwijfeld is
hiervoor van het begin af de samenwerking van architect en glazenier vereist. In
beide voorbeelden trouwens was de architect ook glazenier. Vanaf het begin immers
moeten zowel de architect als de glazenier weten waar kleur en licht in het gebouw
een accent moeten plaatsen, waar zij een beweging moeten onderstrepen, waar zij
rust moeten brengen.
Al zijn deze karakteristieken van het glasraam essentiëel in het werk van Martens
- zij bepalen immers zijn keuze voor een levende kunst -, toch leggen zij nog de
specifieke vorm niet vast waarin hij deze karakteristieken zal uitdrukken. Zij zijn
slechts het schema waarin een vruchtbare inspiratie zich gezond kan ontwikkelen.
Hoezeer Martens ook de nadruk legt op het feit dat een glazenier niets anders te
doen heeft dan een stevige wand van glas te bouwen, hoezeer hij ook beklemtoont
dat een glazenier geen eigen stijl mag hebben, maar telkens zijn raam moet bouwen
in functie van de ruimte, toch blijft het feit dat hij dit telkens op een onvervangbare,
persoonlijke, wijze doet. Nu is het wel waar dat in de tien jaar van Martens' loopbaan
dit persoonlijke op de achtergrond is gebleven. De eigenlijke evolutie heeft bestaan
in het ontdekken van wat een glasraam is. Pas in het werk van de laatste twee jaren
is Martens in het strikt-functionele ook tot het diep-persoonlijke gekomen.
Het is een interne contradictie bij vele moderne kunstenaars dat zij zich blijkbaar
meer interesseren voor de ontwikkelingslijn in hun eigen oeuvre dan voor de
objectieve rol die hun werk kan vervullen in de gemeenschap. Zij zijn al te
museografisch ingesteld. Als een narcissus buigen zij zich over hun werk dat dit
narcissisme meestal flagrant tegenspreekt. De ontwikkeling van Michel Martens
werd niet door musea noch tentoonstellingen bepaald. Het groeide van opdracht
naar opdracht. En deze opdrachten hebben het werk over de ganse wereld
heengedragen van Napa in Amerika tot Bukavu in Afrika.
Na het debuut van Wervik, waar wij reeds over spraken, zijn de gebrandschilderde
ramen van Bukavu de eerste grootse manifestatie van een schitterend talent. Wij
gebruiken met opzet het woord schitterend, een woord waarmee wij ook het debuut
hebben gekarakteriseerd, een woord dat Martens bij alles wat hij aanpakt, begeleidt.
In niets is hij gewoon, maar steeds verrassend in nieuwe vondsten. Schitterend zijn
de glasramen van Bukavu, ook al staan zij in een ondankbare, haast onmogelijke
architectuur. In de lange, smalle lancetten, die over de zeven meter hoog stijgen,
even goed als in de kleine vierkanten voegen zich de vele gestalten in elkaar, als
lenige balletdansers die als vanzelf de meest ingewikkelde figuur uitvoeren in een
natuurlijke improvisatie. Schitterend is de lijn die door deze figuur is geweven, die
de gestalten omschrijft en omspeelt; feilloos de grisailles die het gekleurde glas als
edelstenen slijpen. De helderheid van het licht en de kleur wordt ingetoomd om ze
op bepaalde punten in haar sterkste kracht te laten uitvieren. De ganse kathedraal
kan men rondwandelen. Alles is even knap. Misschien te knap? Is deze schitterende
lijn niet te veel aan
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zichzelf overgegeven? Is zij niet al te gemakkelijk uit zichzelf groeiend, zich windend
in veelvuldige snijdingen tot een heerlijk netwerk waarin de figuren gespannen
staan? Kent zij geen te groot genot in het uitleven van een prachtig beheerste roes?
Zijn de grisailles niet al te virtuoos, niet een al te subtiel spel waarin de kunstenaar
zijn hoge ‘kunst’ uitleeft? Aan de ramen van Bukavu is geen enkele fout, tenzij
wellicht deze schittering, deze virtuose en ongetemde scheppingslust. Uit een snel
verbeeldingsvermogen wordt de tekening vastgelegd voordat ze iets van de
kunstenaar zelf is geworden. Als automatisch wordt alles in zijn perfecte vorm gezet
in de perfecte kleurharmonie. Maar de nodige rijpingstijd ontbreekt. Als in een
magisch proces staat alles er, voor iemand weet wat het moet worden, en alles is
zo dat er niets meer aan te veranderen valt. Michel Martens was in Bukavu geen
schepper, slechts een geniaal vertolker. Zijn werk groeide niet uit zichzelf. Het werd
hem gegeven.
Wij meenden dat Martens hier zijn grens had bereikt en dat zijn werk zou blijven
bij wat het te Bukavu, te Napa, te Werken, te Geluwe was. Maar in het
studentenhome Pius X te Leuven openbaart het zich plots gans anders, tenminste
bij eerste toezien. Want zo plots was alles toch niet gegaan. In bepaalde kleine
werken had de lijn reeds haar zelfzekerheid afgelegd, om minder speels, meer te
gehoorzamen aan een visie, zoals in de raampjes voor het romaanse kerkje van
Leefdaal of in het onuitgevoerde karton van Auvelais. Daarin merken we voor het
eerst, zeer duidelijk, de inkeer van Michel Martens. Door de grenzen van een
uitzonderlijke virtuositeit heen is hij tot een waarachtig kunstenaarschap gerijpt. En
dit is hoogst merkwaardig. Men wordt immers gemakkelijk door schittering verblind,
vooral door eigen schittering. Martens heeft zich verloochend en bevrijd.
De kapel van het studentenhome Pius X is een synthese geworden. Het oude is
er, nog nauwelijks herkenbaar. Het nieuwe breekt onverholen door. Hoewel zeer
verinnerlijkt blijft Michel Martens herkenbaar in de majesteitsvolle Christus, het
glasraam in de voorgevel van de kapel. De overmoedige lijn die met zichzelf geen
weg wist is bezonnen en verstild, verdeemoedigd geworden, ook al blijft er iets over
van de manieristische verfijning in de tekening van gelaat en handen. Van de
grisailles heeft Martens afstand gedaan. Hij onderwerpt de kleur niet langer om ze
tot meesterlijke effecten te dwingen. Hij laat haar zegevieren. Heel deze
verinwendiging en overgave is zeker niet vreemd aan het feit dat Martens hier voor
het eerst in nauwe communicatie met de architect heeft mogen werken voor een
echte gewijde ruimte.
Naast dit raam dat als een welkom in de gevel staat en het gewijde karakter van
het gebouw ook naar buiten expliciet maakt, zijn er de vier ramen die het leven van
Maria uitbeelden - het thema waarmee Martens debuteerde. Een vergelijking tussen
beide realisaties is haast onmogelijk. Vrij duidelijk verliep de evolutie vanaf het eerste
raam te Wervik tot het Christusraam te Leuven. Maar hier breekt de lijn plots af.
Niet zo alsof het werk niet meer als van Martens zou te herkennen zijn. Zijn
schittering en zijn vertrouwdheid - meer dan beheersing - met het materiaal zijn ook
hier aanwezig. Maar iets staat tussen het oude en het nieuwe werk. Martens blijft
gevat en zeker. Even precies en energiek is zijn taal. Evenmin als vroeger zoekt hij
naar de uitdrukking van zijn inspiratie. Alleen heeft alles een diepere resonantie in
de persoonlijkheid. In de vier Maria-ramen is er één fond van grijs glas dat binnen
en buiten tot een mysterieuze eenheid verbindt. Dit fond wordt bewogen door gele
golven die door de
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vier ramen heen wellen en alles op hun rustige en feestelijke bewogenheid dragen.
Deze wijdingsvolle feestelijkheid verdicht zich, zoals een mensenleven in enkele
hoogtepunten zijn zin uitspreekt, in de mysteries uit het leven van Maria. In een
eender, maar steeds anders beklemtoond ritme concretiseren zij dit golvende spel.
Deze mysteries worden niet pathetisch behandeld. Het zijn objectieve feiten in
objectieve tekens vastgelegd. Wij begrijpen goed dat Michel Martens slechts met
tegenzin deze tekens met enkele psychologische elementen - zoals de gelaatstrekken
- heeft moeten bezwaren.
Wellicht het meest aangrijpend in de kapel is het koorvenster, dat door zijn hoog
licht het koor een grotere intensiteit als spiritueel centrum verschaft. Niets anders
dan enkele zeer gevoelige lijnen, als koorden van een harp die nazinderen en de
klank laten uitspatten in een parel van kleur. ‘Mon Dieu, vous m'avez donné ce
pouvoir que tous ceux qui me regardent aient envie de chanter....’ zei Donna Musique
in Le Soulier de Satin. In dit licht zingt de hoge bakstenen koorwand. Hoe ontdaan
ook, hier is Martens volledig. Een opgewekte, maar ingetogen melodie. Iets van de
rechtlijnige gevoeligheid van een fuga van Bach.
Het was vrij normaal dat deze verrassende bevrijding uit een haast blinde
scheppingslust de kunstenaar zelf voor de vraag naar zijn kunst stelde. Martens
maakte een diepe crisis door. Deze zou echter een vruchtbare incubatie-periode
blijken, waarin de kunstenaar naar zijn eigen werk, dat hem tot nog toe overrompeld
had, kon luisteren om er de verrassende vernieuwing tot een intuitief bezit te maken.
Deze bezinning was niet theoretisch. Zij werd gevoerd in de maandenlange dialoog
tussen de schepper en de nieuwe opdracht voor de St.-Pieters-en-Pauluskerk te
Oostende. De expositie in het Museum voor Sierkunst te Gent is er eveneens de
neerslag van.
Op de tentoonstelling te Gent zijn er een reeks glas-in-lood ramen, uitgevoerd
voor de eigen woning van Martens, op thema's dus die hij volledig vrij, als eigen
opdrachtgever, heeft uitgewerkt. Al zijn het profane onderwerpen, toch zijn zij wellicht
dieper religieus dan vele van het vroegere werk. Een levenssynthese - een
levensfries naar Evrard Munch - durven wij deze reeks niet noemen. Het zijn eerder
losse momenten van aangegrepenheid door de grote krachten van het menselijk
bestaan. Koning en Koningin is een thema dat door verscheidene moderne
kunstenaars werd gekozen om het dubbele menselijk bestaan als man en vrouw
uit te drukken. Ook Michel Martens werd aangegrepen door dit thema van het
gekroonde mensengeslacht in de eenheid en de dubbelheid, in het zaad en de
vrucht, in de primitieve verhouding van één scheppende werkelijkheid. Ver van elke
persoonlijke psychologie, maar met veel weemoedvolle humor, heeft Michel Martens
het zuivere bestaan als man en vrouw bevestigd. De Engel en Maagd kan men als
in een dyptiek er tegenover stellen. Man en vrouw niet meer in één oerinstinct op
elkaar aangewezen, maar naar elkaar toeneigend in een eeuwige droom van zuivere
vriendschappelijkheid. Als in een hemelse band vangen de vleugels engel en maagd.
Was het om de eenheid van deze momenten te doen uitkomen dat Martens de
beide glasramen in eenzelfde geest opvatte? Wellicht mogen wij het tweeluik
verbreden tot een diepere synthese van een drieluik door in het midden ervan het
glasraam te plaatsen van Adam en Eva, nogmaals het mensenpaar. In dit paneel
wordt de humor tot bittere ironie. Men zou een kei willen oprapen en deze door het
raam heengooien om de schrijnende waarheid, die in dit glas werd geïncarneerd,
te
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niet te doen. Maar men bezint zich en aanvaardt de brandende onmacht tegenover
de werkelijkheid van het kwaad. Twee doorzichtige gestalten - laten wij ze Adam
en Eva noemen - staan er als monumenten van dwaze eigengereidheid. Martens
heeft in dit raam het instinct dat hij in de koning had gekroond en in de engel had
gespiritualiseerd getoond in zijn blind verval.
Is het een bezinning op deze thema's, deze donkere Nocturne in paars en groen,
een liggende vrouw rond een schedelvorm? Dit laatste motief wordt nog hernomen
in een interpretatie van het woord van Jahweh uit Ezechiël: ‘Ik zal in U een rust
brengen, die U tot leven wekt’. Martens is er inderdaad in geslaagd een diepe rust
te brengen in de twee versies aan dit thema gewijd.
De menselijke problematiek op zichzelf is niet van belang in het kunstwerk, wel
het feit dat door de gestalten van deze problematiek heen er een communicatie
mogelijk wordt van de ziel; dat een mens getuigt in de meest volstrekte oprechtheid
van het kunstwerk voor het diepste dat in een mens leeft. Maar juist deze directe
communicatie kan niet meer in woorden worden vertaald. Deze enkele
glas-in-lood-ramen hebben een uitzonderlijke positie in het werk van Michel Martens.
Zij staan in de marge van zijn eigenlijke oeuvre als persoonlijke randnotities. En
juist hierin tonen ze iets wonderbaars. Deze ramen uit strikt persoonlijke motieven
ontstaan, zou men gemakkelijk een functie in een gebouw kunnen toewijzen, zelfs
in een kerk. Binnen de elementaire wet van het raam in functie van het leven zien
wij hoe het kunstwerk niet moet blijven bij het decoratieve - een zeer twijfelachtige
categorie - maar wel tot een persoonlijke expressie kan uitstijgen om dit leven te
concentreren in een geestelijk kernpunt.
In de jongste evolutie van Michel Martens hebben wij tot nog toe de voornaamste
factor onbesproken gelaten: de ontdekking voor zichzelf van het glas-in-beton in de
betonramen van Léger te Audincourt. In de crisisperiode was de ontdekking van dit
rijke en weerbarstige materiaal van beslissende betekenis. Het glas in kleine, zware,
vierkante tegels wordt niet meer gesneden. Het volgt niet meer de soepele lijn van
de hand. Het kan alleen gebroken worden, naar het mooie woord van Martens,
zoals men het brood breekt. Door zijn dikte is dit glas niet meer lichtgevend, maar
lichtend. De licht-energie wordt tot zuivere kleur verwerkt. Grisaille wordt zinloos.
Het lood dat het glas met zijn geijkte breedte overal gewillig volgde wordt vervangen
door het beton, dat een veel rijker eigen leven bezit. Door de oorspronkelijke
onbepaaldheid van zijn vorm voegt het beton zich tussen de stukken glas nu eens
in een haardunne lijn, dan weer in een breeduitdeinend vlak. De lijn zwelt en daalt,
houdt zich vlak tussen het glas of rijst er boven uit in een plastisch spel. Het raam
is met een dimensie verrijkt. Reeds in de Pius X-kapel had Michel Martens zich aan
enkele betonraampjes gewaagd. Hij zocht echter in deze nieuwe materie zijn oude
verfijning te bewaren. Het glas werd niet meer met grisaille, maar met de hamer
bewerkt. In de betonramen op de expositie te Gent heeft Martens in het nieuwe
materiaal de expressiemiddelen gevonden voor zijn gerijpt inzicht. Als een
overwinningshymne is het kleine kruisraam met zijn triomfantelijk sterke vormen en
kleuren, in een dubbel ritme tegen elkaar opklinkend. Een sterke opgetogenheid
wordt erin uitgedrukt, een levensbelijdenis van Michel Martens, die wel gaarne
piekert, maar die zich ook oprichten kan om te getuigen dat alles goed is en schoon.
‘Wel ben ik donker, maar toch nog schoon’, zegt de bruid uit het Hooglied. Het is
de zin van het leven, die Martens koos als thema voor een prachtig beton-
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raam, waarin ook de technische vaardigheid een hoogtepunt bereikt. Voor dit raam
antwoordt men met de woorden van de bruidegom: ‘Gij hebt mij betoverd, mijn
zuster, bruid - betoverd met één blik van uw ogen, met één lijn van uw huis’. Ook
in de overige betonramen die Martens te Gent toont steekt een zelfde energie en
diep optimisme, waaraan een wijze humor nooit vreemd is.
Wanneer wij aan het werk van Michel Martens even de aandacht verleenden dan
was het niet zozeer om de waarde van een tienjarige evolutie in het licht te stellen
als wel om de hoge verwachtingen uit te spreken die men op dit werk mag bouwen.
Nu wordt het werk van Michel Martens, boven de schittering uit, werkelijk boeiend.
Het blijft geen loutere opsmuk meer. Het vernieuwt het leven.
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Wetenschappelijke kroniek
Ivo Brosens
De Neandertaler mens
HONDERD jaar geleden werd in de idyllische vallei van de Neanderrivier tussen
Düsseldorf en Elberfeld de eerste schedel van een mens uit het oudsteentijdperk
ontdekt. Sedert deze eerste vondst werden fossielen van ongeveer 100 individuen,
alle tot dezelfde mensensoort behorend, opgegraven. Dit materiaal tezamen met
de overblijfselen uit de graven en grotten, maakte het mogelijk een levensbeeld te
vormen van de mensen uit het ijstijdperk.
Bij de honderdste viering van de ontdekking van de Neandertalermens heeft te
Düsseldorf een internationaal congres van paleo-antropologen in het licht van de
laatste bevindingen het probleem van de Neandertalermens onderzocht. Het is onze
bedoeling aan de hand van deze recente inzichten een beeld te schetsen van de
‘Homo Neanderthalensis’.

De Homo Neanderthalensis
In 1856 stootten enige arbeiders bij het uitgraven van een kalkgroeve te Neandertal,
op enkele beenderresten, waaronder een schedel. De zware afgeplatte vorm van
de schedel werd door de werklieden opgemerkt, die evenwel niet aarzelden hem
in de familie van de holenberen te klasseren. Gelukkig belandde de schedel in de
handen van een verzamelaar van fossiele dierresten, een professor uit Elberfeld,
Johan Carl Fuhlrott. Voor deze scherpzinnige man was de schedel helemaal niet
afkomstig van een beer, evenmin van een huidig mensenras, maar het fossiel
overblijfsel van een prehistorische mens.
De schedel wordt gekarakteriseerd door een laag en vliedend voorhoofd met
indrukwekkende verdikkingen boven de oogkassen en is van een stevige
achterhoofdsknobbel voorzien. Het dijbeen is gebogen, eveneens de radius, die ten
opzichte van de humerus een relatief grotere lengte heeft. Ook het verlengd en
smaller bekken is typisch. Uit de indrukken van de hersenpan blijkt dat in het
Neandertalerstadium de windingen van de hersenkwabben nog niet de
gecompliceerdheid vertonen, die men vindt bij de moderne mens. Hoewel de meeste
morfologische kenmerken bij sommige huidige primitieve rassen nog voorkomen,
overtreft de Neandertaler hen allen door de uiterst zware en brede oogwallen en
door de vliedende vorm van het voorhoofd.
Reeds in de vorige eeuw twijfelde Thomas Huxley er niet meer aan, dat de
Neandertalerschedel onder de toen bekende schedels het dierlijk voorkomen het
sterkste benaderde, maar dat hij door zijn schedelinhoud (1240 cc.) de grootste
maat van de mensapen (685 cc.) ver overtrof. Dezelfde kenmerken vond men terug
op het in 1886 ontdekt skelet te Spy en te La Naulette, later op de franse
Neandertaler in de grotten van La Chapelle-aux-Saints (fig. 1) en van Moustier, en
verder op plaatsen in Spanje, Italië, Java en Palestina. Al deze overblijfselen behoren
tot een morfologisch en cultureel homogene groep, welke 200.000 jaar
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geleden, gedurende het Mousterien, over Europa, Azië en Afrika verspreid was, en
wetenschappelijk wordt genoemd ‘Homo Neanderthalensis’.
De vondst van Fuhlrott betekende een revolutie in de denkwereld van de vorige
eeuw. Het bestaan immers van een prehistorisch mensenras werd genegeerd op
grond van a priori's die berusten enerzijds op een verstarde opvatting van het
soortbegrip en anderzijds op een onduidelijk begrip van het scheppingsverhaal.
Linnaeus had rondom 1750 met zijn basiswerk ‘Systema Naturae’ het planten- en
dierenrijk volgens hun anatomische en morfologische eigenschappen onderverdeeld
in grote, natuurlijke families. Hiermede legde hij de grondslag van de moderne
systematiek. Voor Linnaeus en zijn tijdgenoten maakte de mens deel uit van het
dierenrijk, maar ondanks de anatomische overeenkomsten tussen mens en
mensenapen werd er niet tot een directe familierelatie geconcludeerd. De soorten
waren afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar geschapen en vormden elk een
onveranderlijke eenheid. Om het bestaan van de fossiele en meer primitieve vormen
van diersoorten te verklaren, werd volgens een theorie van Cuvier de wereld
achtereenvolgens door verschillende zondvloeden geteisterd en greep telkens na
de catastrofe een nieuwe schepping plaats, zodat de fossielen niet in genetisch
verband stonden met de huidige vormen, maar louter overblijfselen waren uit
vroegere scheppingsfasen. De mens verscheen volgens deze theorie slechts na
de laatste katastrofe op de wereld, een 6000 jaren geleden. Cuvier poogde met zijn
katastrofentheorie de gegevens van de wetenschap met de bijbelinhoud te
harmoniseren en verklaarde: ‘L'homme fossile n'existe pas’.
De interpretatie van het scheppingsverhaal wat betreft de biologische oorsprong
van de mens verkeerde nog in een vrij onduidelijk stadium. De bijbel zou volgens
de gangbare opinie ook een authentieke bron zijn van historische gegevens voor
de biologische ontwikkeling van het mensdom. Vandaar de felle oppositie tegen
Fuhlrott. Virchov, de Duitse autoriteit op anatomisch gebied uit die tijd, verklaarde
het voor absurd, dat de Neandertalerschedel een vertegenwoordiger zou zijn van
een prehistorisch mensenras en beschreef de schedel als het patologisch exemplaar
van een misvormde idioot. De opvatting van Fuhlrott vond eerst ingang, nadat
Darwin's theorie met het verschijnen van zijn boek in 1859 ‘On the origin of Species
by means of natural selection’, een nieuwe richting had teweeggebracht in het
biologisch denken. Nu de immobiliteit der soorten als een a priori stelling werd
verworpen ten voordele van de genetische ontwikkeling der soorten zou ook de
mens genetisch verwikkeld zijn geweest in de evolutie van de dierenwereld.

De stamboom van de mens
De nieuwe opgravingen brachten een steeds ouder verleden aan het licht en opende
een onverwacht perspectief op de afstamming van de mens. In 1891 ontdekte
Dubois op Java de Pithecanthropus, vertegenwoordiger van een mensengroep die
gedurende het vroege Pleistoceen, meer dan 450.000 jaar geleden, Azië en Europa
heeft bevolkt. De schedel heeft een kleiner volume (700-750 cc.). In 1924 kwam
R.A. Dart op het spoor van de oudste vertegenwoordiger met slechts enkele
menselijke trekken, de Australopithecus genoemd, waarvan talrijke skeletten reeds
werden gevonden in Zuid-Afrika. Hun ouderdom moet op ongeveer een miljoen
jaren worden geraamd. De groep vertoont een grote variabiliteit van morfologische
kenmerken, zodat hij enerzijds afwijkt van de mensenapen zonder nochtans het
menselijke type te bereiken. Zo zijn b.v. de
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tanden menselijk en ook de structuur van het bekken en de lengtemaat van de
armen tonen dat de Australopithecus rechtop liep en niet zoals onze huidige apen
als een brachitor in de bomen leefde en op handen en voeten liep. De vorm van de
schedel is daarentegen nog volledig aapachtig.
We zijn afgedaald tot het einde van het tertiair tijdvak en een grote leemte aan
gegevens laat ons in onwetendheid omtrent de ontwikkeling van de primaten
gedurende dit tijdperk. Een interessante vondst dateert uit het tertiair, de ‘Proconsul
Africanus’ en is ongeveer 20 miljoen jaren oud. Waarschijnlijk was de Proconsul
nog geen brachiator of boomwezen, zodat de evolutie van de mens in de lijn is
gebleven van de fossiele primaten, de moderne aap daarentegen door de
specialisatie van brachiator verder van het oorspronkelijk type is afgeweken.
Hoewel men geleidelijk over meer materiaal kan beschikken, is het
afstammingsprobleem van de mens nog op verre na niet opgelost. Hoe ouder de
geologische lagen waaruit de fossielen stammen, des te kariger worden de
overblijfselen en de aanduidingen en des te moeilijker wordt het ze te beoordelen.
Vele schedels vertonen zulke onduidelijke karakteristieken, dat de paleo-antropologen
onder elkaar verschillen, waar het er om gaat, ze te situeren in de galerij van onze
voorouders.
Op het congres van Düsseldorf toonde Prof. Jacobshagen (Warburg) een schedel,
die onlangs na een dijkbreuk te Rhünda in Norhessen werd gevonden. De schedel,
die een meer elegant uitzicht heeft dan de barbaarse Neantertaler werd door de
geleerde uit Warburg aan het congres voorgsteld als de ‘Frau von Rhünda’ van
neandertaloïde oorsprong. De deken van de Italiaanse paleo-antropologen, Prof.
Sergio Sergi (Rome) toonde aan dat de vorm van de oogkassen, de verdikte arcade
boven de ogen, de vorm van het achterhoofd en andere morfologische kenmerken
de neandertaloïde oorsprong tegenspreken. Ook heeft Prof. Bay (Basel) er op
gewezen dat het belangrijke kenmerk van de tandenconfiguratie tot een recenter
mensensoort behoort. Het is Dr. Darkley, de detective figuur onder de antropologen,
die hoopt met de fluortest op enkele van de beenderen de oudheid van de ‘Frau
von Rhünda’ te kunnen bepalen.
Talrijke schedels laten zich niet inschakelen in een continue, progressieve evolutie,
die rechtlijnig over Australopithecus, Pithecanthropus, Neandertaler, Homo sapiens
fossilis de huidige mensensoort, Homo sapiens genoemd, zou bereikt hebben.
Sommige schedels vertonen immers minder primitieve kenmerken dan de
Neandertaler en stammen niettemin uit een tijdperk dat ouder is dan het Mousterien.
Hiertoe behoren de schedels gevonden nabij de Karmelberg in Palestina, de schedels
1)
van Steinheim, Swanscombe, Fontéchevade en wellicht de man van Piltdown . Zij
bezitten meer menselijke kenmerken zoals een minder vooruitspringende snoet, de
vorming van een kin, minder zware oogwallen en een meer bolvormige schedel.
Het is mogelijk dat in sommige tijdperken groepen met een verschillende
ontwikkelingsgraad zijn voorgekomen, waarvan de meest primitieve vorm niet
noodzakelijk als een doodlopende zijvertakking te beschouwen is. Volgens de
opvatting van Prof. Clark Howell (Chicago) duiden de overblijfselen van de gemengde
bevolking van de Karmelberg in Palestina op de terugkruising van

1)

P. Raignier, Het raadsel van de Piltdown-mens en zijn betekenis, Streven, Jrg. VII, (1954) I,
pp. 366-369.
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het Neantertalertype met een verder geëvolueerde groep. Deze verwikkelingen in
de stamboom van de mensheid laten vermoeden dat de afstamming van de mens
grafisch niet kan worden voorgesteld door een rechte linie met afsplitsende zijtakken,
maar eerder door een bundel van elkaar voortdurend kruisende kurven, waarvan
geen enkel bevoorrechte tot de oorsprong terugleidt.

Mens en mensapen
Reeds laat een onderlinge anatomische vergelijking tussen mens en mensenapen
(Gorilla, Orang-Outang en Chimpansee) een gemeenschappelijke oervorm
vermoeden. Of deze een aap dan wel een mens is geweest, is tweemaal een
nutteloze vraag, daar het toenmalig wezen noch de eenzijdige ontwikkeling van de
mens, noch die van een mensenaap had doorgemaakt, maar wel gekenmerkt werd
door een uitzonderlijk hoge ontwikkelingspotentialiteit, die tot beide nieuwe vormen
is geëvolueerd.
De meningen onder de geleerden omtrent het tijdstip waarop deze oervader heeft
bestaan en wanneer beide vormen zich definitief hebben gesplitst, beperken zich
nog tot gissingen. Volgens Osborn geschiedde dit in het oudtertiair, terwijl Gregory
het jongtertiair en G.H.R. von Koenigswald het pleistoceen aanwijzen. Een indicatie
voor het pleistoceen, 10 miljoen jaren geleden, is het

Fig. 1. Schedel van de Homo Neanderthalensis (La Chapelle-aux-Saints, vervolledigd). De
Neanderthalmens vertoont zware oogwallen, laag en vliedend voorhoofd, sterke kromming
van het achterhoofd, afwezigheid van kin, zware onderkaak, en prognatie.
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feit dat de zoogdierenfauna van toen belangrijke veranderingen heeft ondergaan
en met talrijke vormen van de huidige diersoorten is tevoorschijn getreden. Nochtans
pleiten sommige vondsten van fossiele primaten voor een nog vroegere datum uit
het oudtertiair. Het heeft geen zin in de mensenapen de voorvaders van de mens
te zien, en dus nog minder, zoals eenmaal een antropoloog heeft gepoogd, van de
Gorilla de Neger, van de Orang-Oetang de Mongool, en van de Chimpansee de
Blanke te laten afstammen.
Het onderscheid tussen de mens en de mensapen wordt, afgezien van secundaire
verschillen zoals de lichaamsverhoudingen en de wijze van behaard zijn, vooral
gekenmerkt door de rechtoplopende houding en door het absoluut en relatief groot
schedelvolume. Van de Australopithecus weet men dat hij rechtop heeft gelopen
zonder dat zijn schedel een groter volume dan de mensenapen bereikte. Het
gemiddelde hersenvolume bereikte bij Pithecanthropus 750 cc., bij de Javaanse
Neandertaler 1100 cc. en bij de huidige Europeër ongeveer 1350 à 1500 cc. Door
zijn rechtoplopende houding ontwikkelde het lichaam van de mens in een zeer
bijzondere richting: de onderste ledematen werden gespecialiseerde looporganen,
het bekken en de wervelkolom kregen een andere oriëntatie om het bovenlichaam
te dragen en te steunen. De kop behoefde niet meer door krachtige nekspieren
horizontaal gehouden te worden, zodat de kin minder zwaar werd en de schedel
een grotere ontwikkelingsmogelijkheid kreeg. Een even belangrijk gevolg was de
ontwikkeling van de voorste ledematen: niet

Fig. 2. Schedel van de huidige mens.
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meer nodig om het lichaam te ondersteunen, werden de handen vrij om te grijpen
en om handenarbeid te verrichten. De hersenen zijn het typisch menselijk orgaan.
Noteren we dat ze eerst nadat het lichaam zich opgericht had geleidelijk zijn
ontwikkeld. Structureel verschillen de hersenen van de mens niet van die van de
mensenapen, maar wel bezitten zij een groter gewicht - ongeveer driemaal meer
dan bij de Gorilla - en een grotere oppervlakte, vooral de frontaallobben, met meer
plooiïngen en met meer en beter ontwikkelde zenuwcentra.

De psycholochische ontwikkeling van de Neandertaler
Ondanks zijn primitief voorkomen was de Neandertaler in psychologische zin reeds
een mens. Zijn cultuurperiode heet het Mousterien, genaamd naar de grot van Le
Moustier, nabij Les Eyries in Dordogne in Zuid-Frankrijk. Zijn werktuigarsenaal
bestond hoofdzakelijk uit bewerkte stenen in de vorm van driehoekige spitsen en
van schrappers. Gedurende het laatste ijstijdperk overwinterde hij in holen - wat
een uitzonderlijk weerstandsvermogen verraadt - en leefde van jagen, zodat hij een
leven schijnt te hebben geleid, dat ongeveer met dat van de Eskimo's overeenstemt.
Met de holentekeningen die men uit de prehistorie kent, heeft de Neandertaler
nog niets te maken: het artistiek uitdrukken van gedachten en gevoelens is de eerste
vertegenwoordiger van de huidige mens, de Homo sapiëns fossilis, voorbehouden
gebleven. Het geestelijk ontwikkelingsstadium dat de Neandertaler heeft bereikt
wordt echter aangeduid door de gebruiken waarmede hij zijn doden bejegende. Bij
hem vinden we voor het eerst in de mensengeschiedenis de begrafenis. De jongeling
van Le Moustier lag begraven in een ondiep graf, in slapende houding, en omringd
met werktuigen en met verbrande beenderresten. Ook te La Chapelle aux Saints
was de dode in eenzelfde houding begraven. Het feit dat de Neanderthaler aan de
dode zijn voorwerpen en geschenken meegaf, doet vermoeden dat hij zich bewust
was van een of ander voortbestaan na de dood en zich dit wellicht in de lijn van zijn
jagersleven als ‘eeuwige jachtvelden’ voorstelde.
De Neandertaler beoefende ook de schedeljacht en kanabalisme, waarvan reeds
sporen bij de Pithecanthropus worden gevonden. In de grotten van Krapina in
Joegoslavië lagen de beenderresten van meer dan 40 individuën, alle gebroken en
verbrand. De schedels van Ngangdong (Java), van Monte Circeo (Italië) en wellicht
ook die van Steinheim (Duitsland) hebben alle een ingeslagen achterhoofdsgat en
zijn waarschijnlijk als schedeltrofeeën gebruikt. We staan hier voor de oudste
menselijke gebruiken, die wellicht in het perspectief van een primitief religieuze
houding moeten begrepen worden, zoals thans de zeer primitieve stammen op
Midden-Borneo en Nieuw-Guinea trachten door analoge gebruiken contact te houden
met de dode om zijn kennis en verstand te verwerven en zich van zijn medewerking
op de jacht te verzekeren.
Langzaam groeit de mensheid. De schedeljacht en het kanibalisme met hun
magische betekenis gaan tot 300.000 jaar terug. Het is 150.000 jaren geleden dat
de Neandertaler zijn doden feestelijk en met eerbied heeft begraven. Nog 100.000
jaren zullen verlopen alvorens de mens zichzelf, de wereld en het andere in enkele
primitieve en betekenisvolle trekken zal kunnen uitdrukken op de wanden van zijn
grotten.
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Religieuze kroniek
De Kerk in de moderne wereld
Universitaire week te Drakenburgh, 27-31 augustus 1956
Prof. Dr. K.L. Bellon
Slotbeschouwing
WANNEER ik nu aan het einde van deze universitaire week, mezelf de vraag stel
of ik voldaan ben, dan moet ik met een ja en een neen antwoorden: ja, om de
levendige belangstelling in het opgeworpen probleem van de Kerk in de moderne
wereld, die zowel tot uiting gekomen is bij de verschillende sprekers als bij de hun
daarna gestelde vragen, neen, omdat wij er niet in geslaagd zijn telkens de aan
onze geest en gemoed rust brengende oplossing te vinden.
Het is echter de vraag niet alleen of dit mogelijk is, maar ook of dit noodzakelijk
was, m.a.w. of niet in ons leven als christen enige spanning onvermijdelijk is en
zelfs noodzakelijk om in ons bestaan het nodige dynamisme te behouden zodat we
niet verzinken in een beaat quietisme. Doch laten we eerst trachten aanvangen niet
reeds vroeger aanwezig waren. Maar eens komt dit groeiproces, zoals dit telkens
in de geschiedenis gebeurt, op een kritiek punt en wordt zijn zin, zijn eigen betekenis
begrepen en geformuleerd door een groot denker. We konden natuurlijk niet in èèn
uur de verschillende uitingen van dit denken in de volgende eeuwen nader
uiteenzetten.
Het is echter een verschijnsel dat zich zeer duidelijk doorzette in de theologie,
vooral in de protestantse, maar dat ook de katholieke theologie niet onberoerd liet,
zoals bleek in de tijd van het modernisme, in de psychologie, in de moraalfilosofie,
in de kunst onder haar verschillende vormen. De Heer Beerends heeft U laten zien,
hoe de moderne mens zich overgaf aan zelfontleding in zijn romans, hoe hij zijn
innerlijke gespletenheid en leegte, zijn uiteenvallen uitdrukte in de schilderkunst,
waarvan Picasso een der grootste exponenten was, hoe een Kierkegaard de mens
in zijn naakte subjectiviteit plaatste tegenover God. te overzien, wat we bereikt
hebben. In mijn lezing heb ik getracht u te laten zien, hoe er geleidelijk aan een
verschuiving heeft plaats gehad in het filosofisch denken, een verschuiving van het
objectieve metafysische en theologische denken naar het meer subjectieve van de
bewustzijnsfilosofie. Wij hebben daarvan als eerste exponent Descartes genoemd,
wat niet betekent, dat de eerste kiemen en
Pater v.d. Wey heeft ons dan laten zien, hoe deze mens juist door zich op zichzelf,
op zijn eigen subjectiviteit, op de zelfstandigheid van zijn ik te concentreren steeds
meer in spanningen en conflicten geraakte. Er was iets losgeraakt in hem, de diepe
wortelen van zijn bestaan waren omgewoeld, niet alleen door de twee
wereldoorlogen, die zonder twijfel het proces hebben versneld, maar ook door het
steeds scherper wordend bewustzijn van de moderne mens van zijn rechten op een
menswaardig bestaan, van zijn recht op persoonlijke beslissing.
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Het is niet nodig dat ik hier weer de verschillende spanningen opsom die Pater v.d.
Wey heeft aangeduid.
Het kon niet anders dan dat deze ontwikkeling van het bewustzijnsleven de
religieuze mens hevig beroerde. Was de onrust in hem misschien minder groot,
omdat hij in zijn religieuze overtuiging nog een houvast had, een objectieve steun,
die hem niet ten prooi deed vallen aan de ontreddering of hem geen heil deed
zoeken in het riskante leven aan de rand van de afgrond, toch was in zijn beleving
van de godsdienst iets veranderd. Zien wij in de hedendaagse ongelovige een soort
protest opkomen tegen het rationalisme met zijn onveranderlijke begrippen en
categorieën, wil hij het historisch moment beleven en in de hem gegeven situatie
zijn eigen vrije beslissing nemen zonder gehinderd te worden door uit zijn
zogenaamde redelijke natuur hem opgelegde zedelijke normen, zo zagen wij met
Pater Arts, dat de hedendaagse religieuze mens, misschien wel niet in opstand
komt tegen de God der natuurlijke godsleer, die hem allerlei redelijke normen oplegt,
maar toch zoekt naar de heilige God, die hij kan aanbidden, voor wie hij met ontzag
kan neerknielen, voor wiens oneindig mysterie hij kan huiveren en die ook zijn
mysterie is. De hedendaagse religieuze mens wil meer zijn vrije verantwoordelijkheid
opnemen, maar erkent ook dat dit hem alleen mogelijk is in en door Christus, de
mensgeworden God. Hij ervaart scherper zijn tekort-schieten en voelt in een diepe
verwondering aan, dat hij door God wordt opgeroepen tot zijn liefde, tot gemeenschap
in die liefde, die is het liefdeleven van de Drieëenheid.
Uit deze verschillende instellingen van de hedendaagse katholiek is ook vanzelf
gegroeid een verdiept kerkbesef en wel in die zin, dat de gelovige niet lid wil zijn
van de grote kudde, die geleid wordt door de opperherder en de herders, maar
werkelijk lid van de grote liefdegemeenschap die haar eenheid vindt in Christus,
van wie zij het mystieke lichaam is.
Na dit meer positieve geluid, waarin wij de waardering voelden doorklinken van
de positieve waarde van het godsdienstig leven van de moderne mens, hoorden
wij Pater van Weel over moraal en moreel bewustzijn. In een bloemrijke, misschien
enigszins verwarrende beeldspraak schetste hij ons het moreel bewustzijn van de
hedendaagse mens en kenmerkte hij het als een verscherpt gevoel voor
onbelemmerde zelfontplooiing. Maar tenslotte meende hij het niet anders te kunnen
zien dan als gespletenheid. Het modern bewustzijn noemde hij een abstractie
waaronder een veelvoudige inhoud ten onrechte werd samengevat. In de discussie
hierover bleek een zeker misverstand te zijn ontstaan, waartoe de spreker misschien
aanleiding had gegeven. Het is m.i. een feit, dat zoals de hedendaagse katholiek
als religieus mens, zonder wezenlijk anders te geloven dan de mens der
middeleeuwen, toch zijn geloofsbeleving anders nuanceert dan deze, hij zo ook zijn
zedelijke plichten meer persoonlijk wil beleven en daardoor in andere spanningen
komt tegenover de moraal dan b.v. de middeleeuwse mens of die der renaissance.
Maar waarin bestaat die moraal die de hedendaagse mens heeft te beleven?
Zeer categorisch zeide Pater van Weel ons: die moraal is van bovenaf opgelegd.
Ik ben zeker dat hij daardoor sommigen van zijn gehoor heeft afgeschrikt, waardoor
deze blijk gaven echte hedendaagse mensen te zijn; want zij willen van geen van
boven opgelegde moraal weten. En toch was deze schrik voorbarig, want wat
bedoelde Pater van Weel? Niets anders dan dat God de grondslag is van elke
moraal, de gave van de zich aan ons openbarende God, die ons in en
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door Christus de levensweg leert, welke ons tot Hem voert. Hiermee legt God geen
uiterlijke dwang op aan de mens. Deze Goddelijke moraal is, zo beklemtoonde Pater
van Weel, niet te verwarren met een filosofische ethica en is niet uit op contact met
het moderne morele bewustzijn.
Dit laatste gaf weer aanleiding tot misverstand. Dit ware vermeden geweest, indien
hij de zaak had omgekeerd en gezegd had, dat het modern moreel bewustzijn of
beter nog dat de moderne mens zoekend is naar dit contact met de goddelijke gave
aan de mens geschonken en dat de moderne religieuze mens, inzonderheid de
meest bewuste moderne katholieken juist hun morele plichten meer en meer willen
beleven in innig contact met de zich in Christus openbarende God, in innige
liefdegemeenschap met hun naaste om God.
Feitelijk heeft Pater van Weel niets anders gezegd toen hij beweerde, dat de zin
van de christelijke moraal nergens anders te zoeken is dan in de concrete
liefdegemeenschap met Christus die een persoonlijke beslissing vraagt, wat zeker
zeer modern gezien is, een persoonlijke beslissing die juist door haar persoonlijk
karakter onze persoon ten volle engageert en verantwoordelijk stelt.
Nadat we aldus ons scherper bewust waren geworden van de eigen, de bijzondere
instelling van de moderne mens, van zijn grote aandacht voor zijn eigen subjectiviteit,
van zijn stuurloosheid en ontreddering, maar ook van zijn hang naar steun en
houvast, hoorden we weer Pater van der Wey, die vanuit het katholieke standpunt
sprak over de Kerk in de veranderde wereld. Hiermee waren we in het hart zelf van
deze universitaire week. Na er op te hebben gewezen hoe sommigen de Kerk zien
in een vervalst perspectief, omdat zij ze slechts oppervlakkig of van de buitenkant
zien, komt hij tot de vraag wat de Kerk dan wel is.
Het antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk. Het is zeer moeilijk al de facetten
in èèn bepaling tot hun recht te laten komen. De Kerk is zonder twijfel de voortgezette
Christus. Christus leeft voort in de Kerk, want zij is zijn mystiek lichaam dat leeft en
werkt door zijn genade, maar juist als mystiek lichaam is zij omhuld of omsluierd in
haar uiterlijke verschijning, in de mensen, leiders en gelovigen, die de zichtbare
gemeenschap vormen en als zodanig is niets menselijks haar vreemd. Zij is, zoals
Newman het kernachtig uitdrukt, Gods geschenk aan de mensheid, maar ook een
ergernis, en Karl Rahner durfde haar Kerk der zondaars te noemen. Deze paradoxen
illustreren inderdaad de eigenaardige positie der Kerk in de wereld. Als Goddelijk
is zij niet van de wereld, is zij het verborgen Rijk Gods, dat midden onder ons is,
zonder dat wij het waarnemen, als menselijk is zij van de wereld en in de wereld,
besmet met alle menselijke kleinheden en zwakheden, zodat wij ons zelfs verwonderd
afvragen, hoe God het risico heeft durven nemen zijn Kerk, de voortzetting van zijn
werk, aan mensen toe te vertrouwen. Als Goddelijk incarneert de Kerk een absolute,
onveranderlijke waarde, Christus zelf, maar in haar uiterlijke verschijning als zichtbare
levensgemeenschap is zij in de tijd en van de tijd, groeit en ontwikkelt zij zich in de
tijd en met de tijd. Daarom is er Kerkgeschiedenis.
Nu is het zo, dat er in al de tijden van haar geschiedenis mensen geweest zijn,
die haar hebben verweten: ofwel dat zij niet meer is wat de oorspronkelijke door
Christus gestichte liefdegemeenschap was, en die terug wilden naar de oude vormen,
ofwel dat zij achter bleef, niet voldoende meeging met de tijd, met het veranderende
wetenschappelijke en filosofische denken, met het veranderende zedelijk bewustzijn,
met de sociale ontwikkeling. Denken we aan het moder-

Streven. Jaargang 10

264
nisme, aan wat wij zelf haar vaak verwijten. Dit alles is, naar mijn mening, niet
noodzakelijk ongezond, als het maar niet verabsoluteerd wordt. Ieder historisch
moment is als het ware een uitdaging aan de Kerk. Zou de Kerk menen, dat zij het
antwoord heeft te geven op al de uitdagingen en zelfs vriendelijke uitnodigingen die
de wereld haar ieder ogenblik stelt, dan zou zij maar al te zeer verwikkeld geraken
in de wereld, in de tijdgeest en zou de wereld haar wurgen in haar grijparmen.
Zou hij zich echter uit de wereld terugtrekken, en, zoals Joachim van Fiore het
wilde, zich opsluiten in zuiver geestelijke contemplatie van de in Christus verschenen
Godsopenbaring, dan zou zij haar zending van zaligmaking van de mensheid
verzaken.
Wij allen vormen en zijn de Kerk en als zodanig hebben wij allen deel aan haar,
zijn wij verantwoordelijk voor haar. Gelovigen zowel als leiders, Z.H. de Paus
inbegrepen, zijn mensen van hun tijd, hebben noden en behoeften van de tijd. Zij
kunnen echter deze noden en behoeften zo verabsoluteren, dat zij aan de Kerk de
oplossing van de wetenschappelijke kwesties, van de sociale noden, van de politieke
verwikkelingen vragen, maar anderzijds al die aangelegenheden ook weer zo buiten
de werkingssfeer der Kerk plaatsen dat zij haar alle medezeggenschap op deze
gebieden ontzeggen. En dat kan weer gebeuren hetzij uit een overdreven
supernaturalisme, dat de Kerk boven en buiten de wereld plaatst, hetzij uit een
overdreven naturalisme of humanisme dat elke betrekking van deze wereld tot een
hogere goddelijke wereld loochent.
Gelukkig kunnen wij zeggen dat de moderne mens, en ik zeg met volle bewustzijn,
de moderne mens en niet alleen de moderne religieuze mens appelleert aan de
Kerk en misschien mag dit appel uitgedrukt zijn in allerlei kritiek op de Kerk, op haar
niet tijdig ingrijpen, of zelfs op haar niet juist reageren, in alles klinkt voor mij door
de behoefte aan houvast, aan steun, het besef dat de moderne wetenschap en
techniek in haar verschillende vormen niet in staat zijn de mens in te schakelen in
een hoger leven. Zelfs het humanisme en het communisme met hun beroep op de
menselijke waardigheid, op het kosmische leven, op de erkenning van allen door
allen, moeten wij leren positief te beoordelen, te waarderen in hetgeen zij als nobele
hartstocht in zich dragen, en niet alleen negatief zien als ondermijners van ons
sociaal of politiek bestaan. De hedendaagse christen die werkelijk zijn Christendom
beleeft, zal dan in alle mensen, zonder uitzondering, zijn naaste zien en juist door
dit werkelijk beleven van zijn Christendom aan de Kerk de kracht geven de
hedendaagse wereld tegemoet te treden en mede te helpen aan de oplossing van
de problemen, waarvoor zij in deze zich snel veranderende wereld gesteld wordt.
Het is in deze week m.i. voldoende gebleken dat wij allen mede de Kerk zijn.
Onze taak als priesters of leken, als geleiden of leiders, als geleerden of
handenarbeiders kan verschillend zijn, maar allen hebben wij in het levend organisme
dat de Kerk is, ons deel bij te dragen tot het welzijn van het grote geheel. Dit welzijn
komt in de zichtbare verschijning van de Kerk tot uitdrukking, niet in de rijkdom van
haar bezittingen, niet in de schittering van de kerkelijke kunst noch van de kerkelijke
liturgie maar wel in de liefde tot God en de liefde tot de naaste, die geheel de
gemeenschap der gelovigen van hoog tot laag bezielt. Echte liefde is altijd zuiver,
zonder bijmotieven. Zo zullen wij niet, wanneer wij de echte liefde van Christus
bezitten, de sociale noden trachten op te heffen uit concurrentie met het
Communisme of het Socialisme, maar uit eigen innerlijke
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drang: dan zullen wij niet met een zekere eigenwaan op de niet-katholieke Kerken
neerzien maar hen in echte begrijpende liefde tegemoet treden.
Wij hebben Ds. Tontelaar kunnen beluisteren en juist omdat wij, door al de
verschillen heen die ons scheiden, ieder ogenblik een en dezelfde onbaatzuchtige
liefde tot Christus hebben gevoeld, hebben wij die middag en die avond wel als de
schoonste middag en avond van de hele week beschouwd. Ik tenminste, en ik meen
dat dit met U allen het geval is, ben geen enkele avond zo voldaan en gelukkig ter
ruste gegaan.
Nu vandaag tenslotte hebben wij een blik kunnen werpen op de situatie van de
Kerk in Tsecho-Slowakije en in Spanje, in twee uitersten, maar die, ieder op hun
manier, zo goed illustreren hoe de Kerk als het ware kan gekluisterd worden door
een Staat, die haar in boeien slaat, en aan de andere zijde, belemmerd in haar
werking door een Staat die haar zijn bescherming opdringt. Hedenmiddag hebben
wij getracht het religieus bewustzijn van de onkerkelijken te peilen en is er, meen
ik, al zijn we ver gebleven van de oplossing van het probleem der onkerkelijken,
toch in ons een beter begrip ontstaan voor de mens die meent buiten Kerkverband
te moeten blijven om zijn eigen religieuze persoonlijkheid ten volle te kunnen
ontplooien.
Alles samengenomen meen ik mijn in de aanvang uitgedrukte aarzeling, of deze
week geslaagd is, te mogen terugnemen. Wij hebben begrepen dat de Kerk in de
moderne wereld tegen alle uiterlijke schijn in, niettegenstaande haar tekorten en
haar telaatkomingen, juist omdat zij de draagster is en blijft van Christus' boodschap,
juist omdat zij blijft staan als het baken dat de moderne mens de weg wijst naar
hoge geestelijke waarden, naar Christus, de in de wereld verschenen Godmens,
de haar door Christus toegewezen rol blijft vervullen. De huidige wereld is vol van
het idee van de waardigheid van de mens en wij zouden blind zijn als wij niet
erkenden, dat de huidige ontwikkeling van de wereld ons voert naar de sociale
eenheid der mensheid, naar de voor de geest bevrijdende ontwikkeling van de
machine en de automatismen, naar het, zoals Pater Teilhard de Chardin het uitdrukt,
‘alles durven beproeven’ en alles durven denken. Er is niets dat ons, katholieken of
de Kerk, zou dwingen zich daartegen te verzetten. Dit alles kan slechts dienen om
de mens steeds meer mens te maken. Maar ons Christenen is het tot taak gegeven
in en met de Kerk aan de wereld te tonen, dat de hoogste menselijkheid ons is
gegeven in Christus, het in Maria mensgeworden Woord Gods.
In Hem en door Hem hebben wij geleerd geheel de mensheid lief te hebben, niet
in een medelijdende liefde die vernedert, maar in een echte waarderende liefde,
die haar grondslag vindt in God zelf, de Vader van allen, die allen oproept tot de
erkenning en de gemeenschap van zijn liefde in Christus Jesus zijn goddelijke Zoon.
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Sociale kroniek
Het internationale Congres ‘Menselijke verhoudingen’
Dr. N. Perquin S.J.
1)

HOEWEL dit congres , dat door meer dan 200 deelnemers uit 42 landen werd
bijgewoond, reeds sinds een paar maanden tot het verleden behoort, loont het toch
de moeite daaraan nog een beschouwing te wijden. Men kan namelijk moeilijk
aannemen, dat Hare Majesteit Koningin Juliana en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard voor een congres van bijkomstige betekenis zoveel intensieve
belangstelling zouden hebben betoond; evenmin dat zoveel geleerden uit zoveel
verschillende landen zich de moeite zouden getroost hebben om naar Nederland
te komen, zonder daarvan iets belangrijks te verwachten.
Laten we voorop stellen, dat het congres bijzonder goed voorbereid en uitgevoerd
werd. Wij doen wel niemand onrecht, wanneer wij naast Prof. Dr. Th. Rutten Dr.
Crijns vernoemen, die op waarlijk bewonderenswaardige wijze aan plan en uitvoering
een concrete vorm heeft gegeven. Het is niet waarschijnlijk, dat de buitenlanders
slechts uit hoffelijkheid de organisatie van het congres enthousiast prezen, want
telkens kon men in particuliere gesprekken vernemen, hoe zij zich over de perfecte
en tegelijk menselijke organisatie verbaasden. Alles wijst er op, dat de deelnemers
zich in Nederland en met name in Berg en Dal wèl hebben gevoeld ondanks het
gewoonlijk miserabele weer, dat hen deed vragen, of het bij ons altijd regende. Men
kan de uitwendige organisatie van bijkomstig belang achten, maar dat was het in
feite niet, want spoedig genoeg bleek aan elke insider voor welke moeilijkheden dit
congres - inhoudelijk - zou komen te staan. Meer dan ooit waren rustmomenten,
waarbij de ‘menselijke verhoudingen’ gecultiveerd konden worden, noodzakelijk.
De gelegenheden daartoe werden in feite rijkelijk geboden.
Waarom was dit congres zo moeilijk te volgen? Omdat er een haast Babylonische
spraakverwarring heerste, die misschien zelfs de organisatoren niet eens vermoed
hebben, althans niet in die mate. Natuurlijk moet men de spraakverwarring niet
letterlijk opnemen, want door de meesterlijke wijze waarop het gesprokene telkens
in de talen, die men wenste te volgen, werd overgezet, kon zelfs de taalkundig minst
uitgeruste aan zijn trekken komen. De spraakverwarring betrof de inhoud van het
woord ‘human relations’. De mensen van de positieve wetenschappen, voornamelijk
de Amerikanen, hadden dit volgens hen vage begrip reeds omgezet in ‘interpersonal’
en ‘intergroup relations’, terwijl anderen, met name degenen, die zich - ook
wetenschappelijk - voor de normen interesseerden, zich in het begrip ‘human
relations’ volkomen thuis voelden. De laatsten dachten voortdurend aan goede
menselijke verhoudingen en aan de grondslagen, waarop deze berusten; de eersten
wilden zich alleen met de vraag bezighouden, hoe de verhoudingen feitelijk liggen
en waardoor deze tot stand komen, resp. beïnvloed worden.
De voor de feiten en hun verklaring geïnteresseerden, sociaal-psychologen en
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Congres gehouden te Berg en Dal van 3 tot 15 september 1956.
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sociologen, verwachtten van het congres nuttige vingerwijzingen voor de uitbouw
van de theorie. Om lukraak een paar voorbeelden te noemen: hoe ontstaan er in
gemeenschappen spanningen en hoe worden deze het best opgelost; welke
voorwaarden dienen vervuld te worden, om tot effectieve bindingen te komen aan
eenzelfde doelstreving; hoe ontstaan vooroordelen en hoe is precies hun geaardheid;
kort en goed: welke zijn de resistenties, die de interpersonal en intergroup relations
in de weg staan.
In hun wetenschappelijke research onthouden zij zich van waarde-oordelen, zij
bestuderen zonder meer de zakelijke fundamenten, waarop de menselijke
verhoudingen berusten, zij zoeken naar de zakelijk verifieerbare princiepen of liever
naar de ‘wetten’, die de samenleving bevorderen of bedreigen. Hun onderzoek staat
jenseits von Gut und Böse, strict genomen zijn hun resultaten bruikbaar voor een
moreel zowel als immoreel handelen. Of het nu gaat om egocentrische of
heterocentrische motieven, het interesseert hen als wetenschappers niet, het gaat
om de ‘wetten’. Concreet gezegd: werkgevers kunnen er hun voordeel mee doen
zonder dat zij uit humane motieven sociaal willen handelen, alleen bijv. om te
bereiken dat de produktiviteit wordt opgevoerd.
Wanneer deze wetenschappers er gedurende het congres met hart en ziel bij
waren, zodra de feitelijke situaties die problemen schenen te bergen, aan bod
kwamen, laten wij zeggen het rassenvraagstuk, het kastensysteem, verhoudingen
tussen werkgevers en werknemers, het kolonialisme, dan was dit niet uit ‘menselijke’
overwegingen, maar uit het inzicht, dat daar plaats was voor ‘applied research’.
Vandaar dan ook een niet onbemerkbare bevreemding hier en daar, toen Prof. Busia
van de Goudkust het protocol doorbrak en in plaats van de concrete toestand in
Afrika te beschrijven werkelijk over de goede menselijke verhoudingen begon te
spreken. Het ging immers over feiten en niet over een stellingname ten aanzien van
menswaardigheid en eerbied voor de medemens, zij wilden geïnformeerd worden
en niet in een lyrisch betoog bepreekt.
Bij de overheersing van de boven getekende opvatting omtrent wetenschappelijke
research, was het dan ook niet verwonderlijk, dat men zich diepgaand bezig hield
met algemene vraagstukken van de onderzoek-organisatie, waarbij bijzonder veel
nadruk viel op het laboratorium-experiment met quantitatief waardeerbare resultaten.
Tussen haakjes moge opgemerkt worden, dat er in de kringen der Amerikanen
weinig neiging vertoond werd om aan fenomenologische beschouwingen
wetenschappelijke waarde toe te kennen. - Even voor de hand liggend was het, dat
men intensieve aandacht besteedde aan de koppeling tussen de vondsten van
research en praktijk. Ten lange leste moest men zich toch ook afvragen, welke
onderwerpen voor research het meest in aanmerking kwamen. Het behoeft niet te
verbazen, dat de beschouwingen hierover het minst interessant waren. Juist hierbij
bleek de grote zwakte van de fundamental research. Immers, zodra men de kwestie
van de rangorde stelt, zit men midden in een waarde-oordeel en dit wilde men juist
vermijden als vallend buiten de (positieve) wetenschap. Men kwam bij de conclusies
niet verder dan tot deze wel al te simpele vaststelling dat bij de vele mogelijkheden
van research de keuze moest vallen op die waar de gemeenschap het meest
behoefte aan heeft.
Het behoeft geen betoog, dat bij deze stand van zaken de pedagogen, de mensen
van de geestelijke volksgezondheid en die van het maatschappelijke werk zich in
dit milieu onwennig voelden, om niet te spreken van wijsgeren en theologen. Zij
konden zich moeilijk aan de indruk onttrekken, dat zij op een zijspoor
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gezet waren vanwege hun fundamenteel gebrek aan een wetenschappelijke
instelling. Zeker, wijsgeren hebben het woord gekregen om de ‘filosofische
achtergronden’ te belichten; het valt echter te betwijfelen, of aan hun woord in
bepaalde kringen veel aandacht is besteed. Vooreerst was er al de moeilijkheid,
dat de Amerikanen onder ‘philosophy’ iets héél anders verstaan dan de Europeanen,
maar vervolgens leek het er op, dat velen geen begrip op konden brengen voor het
wetenschappelijk karakter van waarlijk diepgaande wijsgerige beschouwingen. Door
Prof. Rothacker en Gustave Thibon bijv. werd een taal gesproken, die door bepaalde
groepen van deelnemers niet verstaan werd. Die indruk was er tenminste.
Het is duidelijk, dat er een ‘link’ ontbrak tussen de mensen van de positieve
wetenschap en de vertegenwoordigers van de filosofie. Het wreekte zich, dat niet
van het begin af aan scherp gesteld was, wat men met dit Congres bedoelde. Ging
het over het onvoorstelbaar groot belang van goede menselijke betrekkingen in een
wereld, die één groot geheel gaat worden en waarin de fysieke barrières wegvallen?
Ging het over de onafwendbare noodzaak om in een verzakelijkte maatschappij de
persoonlijke verhoudingen te herstellen? Ging het om eendrachtige samenwerking,
om verdraagzaamheid, om wederzijds begrip? Of ging het er om informaties te
krijgen omtrent de beste manier, waarop men kan uitdokteren hoe de menselijke
relaties ontstaan, groeien en werken? De inleidende redevoeringen deden
vermoeden, dat het Congres gedragen zou worden door de wetenschappelijk
verantwoorde en tegelijk bewogen beschouwingen over die problemen, waardoor
het bestaan van héél de mensheid op het spel gezet wordt, of in ieder geval over
die kwesties, van wier oplossing het afhangt, of wij in de toekomst in een bewoonbare
wereld zullen leven..... Dat is een belangrijke bezigheid voor de ‘philosophy’, schenen
echter de mannen van de positieve wetenschap te zeggen, wij doen niets anders
dan een goed geordende registratie geven van de verschillende factoren, die de
menselijke verhoudingen beïnvloeden. Eventueel kunnen de mensen van de applied
research zien wat zij daarmee zullen doen, de achtergronden kunnen, zo nodig,
nog door de ‘philosophy’ bekeken worden.
Men kan echter ook van mening zijn, dat zulk een studie, los van elke normatieve
basis, inclusief die van de godsdienst, behalve dat zij een onoverzienbare fataliteit
bevat, in de meeste sectoren van het leven nutteloos is. Het heeft geen zin om
‘interpersonal en grouprelations’ te bestuderen, wanneer men de conclusies wil
vermijden. Het negervraagstuk in Amerika bijv. staat niet voor ons om het te bekijken,
maar om er verandering in aan te brengen. Nu zullen de wetenschappers van de
fundamental research zeggen, dat zij dit gaarne toegeven, maar dat de remedie
niet tot hun opdracht behoort. Dit moet nu juist betwijfeld worden, aangezien dit
vraagstuk (gelijk zovele andere) slechts te benaderen is zonder de directe ontmoeting
met mensen, die in die situatie geplaatst zijn, mensen met een geschiedenis, met
overtuigingen en standpunten, met verwachtingen en toekomstvisies. Nooit zal men
er in slagen het eigenlijke, waar het om gaat, te ontdekken, wanneer men geen
uitgangspunt heeft voor een ordening der gegevens en dit uitgangspunt verkrijgt
men slechts, wanneer de hele mens de achtergrond vormt. Zo niet, dan komt men
onvermijdelijk tot het vaststellen van een aantal zeer dubieuze ‘wetten’, die de
menselijke gedragswijzen schijnen te beheersen. Zulk een bezien van de
zogenaamde wetten door middel van proeven en proefjes kan ongetwijfeld een
goede training voor onder-
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zoek betekenen, op voorwaarde dat men er zich van bewust blijft, dat alles slechts
de uitermate beperkte gelding voor de laboratorium-situatie heeft.
Een typisch voorbeeld van een schijnbare exactheid, die aanleiding geeft tot
onverantwoorde conclusies, is het rapport van Prof. A. Shitahodo over de ideale
leraar, gezien vanuit het standpunt der leerlingen. Uit z'n enquête trekt hij de
conclusie, dat alle leerlingen de voorkeur geven aan een leraar, die duidelijk weet
uit te leggen, en die sérieus les geeft en met toewijding. De antwoorden op de
enquête zijn inderdaad van dien aard, dat de conclusie gerechtvaardigd is, dat de
jongens en meisjes in Japan ‘waar voor hun geld willen hebben’, ze willen krijgen
waarvoor ze gekomen zijn. Maar nu gaat de onderzoeker een stap verder, volgens
hem behoren de geliefde leraren tot het oude beeld van de leraar en hij concludeert
tenslotte, dat het een paradoxale ironie is, dat de veranderde tijden aan de leerlingen
een nieuw onderwijssysteem vol vrijheid schenken, maar dat tegelijkertijd de
leerlingen behoefte hebben aan het oude lerarentype. Wat hij uiteindelijk concludeert
steunt niet in het minst op de resultaten van zijn onderzoek, maar deze zijn op zich
genomen tamelijk waardeloos, omdat hij niet in contact gekomen is met de jongens
en meisjes zelf in de concrete opvoedkundige situatie.
Men zal misschien zeggen, dat het bijv. voor het bedrijfsleven toch wel van belang
is, de verschillende factoren te kennen, die de verhoudingen beïnvloeden. Ook dit
valt te bezien, al zal niet ontkend worden, dat deze kennis van zaken bepaalde
gedragswijzen kunnen verbeteren, maar niet de gedragswijzen, doch de mensen
zelf tot in de kern van hun persoonlijkheid toe bepalen de waarde resp. de onwaarde
der onderlinge verhoudingen. Wij zijn van mening, dat een wetenschappelijk
onderzoek naar de levende, menselijke verhoudingen in de concrete situatie
noodzakelijk en mogelijk is. Zulk een onderzoek grenst direct aan de
waarde-oordelen.
Moet men nu tot de conclusie komen, dat dit Congres mislukt is? Het tegendeel
is het geval, het had zin, dat zoveel mensen uit zoveel landen bijeen waren en met
elkaar van gedachten konden wisselen, dat men kennis kon maken met de enorme
verschillen die er tussen de opvattingen bestaan en met de fundamentele
tegenstellingen in de betekenis die aan de ‘human relations’ wordt toegekend. Een
volgend congres zal zich echter moeten bezinnen op vragen, die nog vóór die der
menselijke verhoudingen liggen, nl. op de meest aangepaste research, waar het
over de mens zelf gaat.
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Toneelkroniek
Het Vlaamse toneelleven
Paul van Morckhoven
VOOR een paar jaar vierde het openluchttheater in Vlaanderen triomfen. Het
massaspel werd druk beoefend en in samenbundeling van krachten waagden zelfs
dorpse toneelamateurs zich aan het genre. Op het spectaculaire raakt men echter
vlug uitgekeken en buiten het internationaal bekend H. Bloedspel te Brugge wordt
in Vlaanderen het openluchtmassaspel bijna niet meer beoefend. De officiële theaters
blijven geopend tot begin of half juni maar spelen uitsluitend amusementswerk, dat
vaak naar de vulgaire kant neigt. Alleen het Reizend Volkstheater, een afdeling van
het Nationaal Toneel, offert niet aan de zonnige ontspanningssfeer en speelt ook
tijdens de zomermaanden degelijk werk, bijna uitsluitend in open lucht. Gewoonlijk
wordt daarvoor geput uit het rijk voorziene repertoire, dat een aantal geslaagde
monteringen van Shakespeare-comedies bevat. Nieuw in de reeks was ‘De Getemde
Feeks’, die voor het zomerseizoen werd ingestudeerd. De plezierige populaire klucht
- de enige die Shakespeare schreef - heeft al heel wat discussie opgeroepen. Vaak
wordt ze ten onrechte gecatalogiseerd bij de romantisch-poëtische comedies van
de Engelse dramaturg. De beide thema's: het Katharina-motief of het temmen van
de feeks en het Bianca-motief of het werven rond de begeerde jonge zuster, zijn
meesterlijk dooreengestrengeld, maar blijven allebei gespeend van poëzie.
Shakespeare had alleen een boertig spel op het oog en dat wordt al te gemakkelijk
over het hoofd gezien. Een durvend regisseur kan ongestraft ad libitum het komisch
karakter van het stuk accentueren. Dat kon men ook verwachten van de begaafde
Rik Jacobs, die in een dergelijk genre reeds uitmuntend werk gepresteerd heeft. Hij
bleef echter betrekkelijk sober en monteerde een weliswaar speelse vertoning maar
bewaarde een angstvallige eerbied voor het oorspronkelijk scenario.
‘Albrecht en Isabella’, een historisch drama door de betreurde Lode Cantens, was
het stuk waarmede voor tien jaar de rondvaart van het gezelschap werd ingezet.
Het werd hervat om die gebeurtenis te herdenken en om de overleden auteur te
huldigen. Bij de overdracht van de lage landen als huwelijksgift aan de regenten
Albrecht en Isabella werd door Filips II als voorwaarde gesteld: indien het huwelijk
kinderloos blijft, komen de Nederlanden terug onder de Spaanse kroon. Het probleem
wordt duidelijk gesteld maar de auteur vond geen dramatische of tragische motivering
voor het kinderloos blijven van het huwelijk. Hij verwaarloosde een kans tot het
scheppen van werkelijke dramatiek, een gemis dat hij trachtte te vergoeden door
lyrische passages.
Jaarlijks worden op de heerlijke binnenkoer van het gerestaureerde Rubenshuis
te Antwerpen een paar vertoningen gegeven door het Reizend Volkstheater, artistieke
gebeurtenissen die in de Scheldestad zeer gewaardeerd worden maar als toeristische
bezienswaardigheden nog niet voldoende werden geëxploiteerd. Nochtans zijn deze
vertoningen een verplaatsing waard, zeker ‘De Spiegel der Minnen’, het
rederijkersspel van Colijn van Rijssele, dat alleen in het Rubens-
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huis vertoond wordt, waar het als vergroeid is met de renaissance-gevels en de
patriciërssfeer van het historisch gebouw. ‘De Spiegel der Minnen’ verhaalt de
tragische liefdesgeschiedenis van Dierik de Hollander en Katherina Scheermertens.
De rederijker behandelt een Romeo en Julia-motief gebaseerd op het
standenverschil, waardoor het werk ook een sociaal aspect krijgt. Eensdeels helt
het stuk reeds naar het burgerlijk drama, anderdeels ankert het nog in het
Middeleeuws theater door het optreden van zinnekens als ‘jaloers gepeins, vreze
voor schande en begeerte van hooghede’. De naïeve verzen, doorweven met een
massa bastaardwoorden, vertonen de typische eigenaardigheden van de
rederijkersstijl. Rik Jacobs bewerkte op voortreffelijke wijze het uitvoerig stuk tot
een avondvullend spel, dat als één van de sieraden uit ons literair patrimonium kan
beschouwd worden.
Een te Brussel opgericht jongeren-gezelschap ‘Het Vlaamse Schouwtoneel’
evolueerde in gunstige zin en belooft, dank zij idealisme en talent, een speeltroep
te worden die in de toekomst de aandacht zal vragen. Dat deed hij reeds met een
dynamische vertoning van Goldoni's commedia dell-arte ‘De Knecht van twee
meesters’, gemonteerd in een stijl die afgekeken werd van het Théâtre National
Populaire, onder leiding van Jean Vilar.
Bij het begin van het zomerseizoen nam het jonge gezelschap het initiatief, te
Gent een toneelfestival in te zetten met het Gravenkasteel als decor. Het opgezette
plan werd echter door de weersomstandigheden gedwarsboomd. Het daarvoor
uitgekozen stuk ‘Don Carlos’ werd door het gezelschap als visitekaartje gebruikt
om de uitnodigingen te beantwoorden. Op sommige plaatsen in het land werd er in
openlucht een voortreffelijke vertoning van gespeeld waarin ook het procédé van
Jean Vilar's ‘Théâtre National’ te herkennen was. Was de montering prijzenswaardig,
het drama, doorweven met Schillers vrijzinnige filosofie werd zo verminkt dat het
niet meer te herkennen was. Alleen het burgerlijk familiedrama, dat naar de melo
ruikt, bleef behouden en de centrale figuur von Posa, een synthese van Schillers
poëtisch idealisme en heroïsche levensbeschouwing, verloor zijn essentiëel karakter
en werd een kinderlijke dweper.
Om het overzicht van het zomerseizoen te vervolledigen willen we nog wijzen op
de traditioneel-geworden jaarlijkse Kongo-tournee. Begin juli zijn een achttal spelers,
onder leiding van Fred Engelen, vertrokken voor een rondreis in de kolonie die zes
weken duurde. Het kleine programma was heterogeen van samenstelling. Naast
een zeer ouderwets blijspel prijkte ook een typisch produkt uit de expressionistische
periode op het speelplan, dat verder aangevuld werd met een programma van
kleinkunst: voordracht, liederen en muziek.
Het ouderwetse blijspel ‘Siska van Rosemael’, daterend van 1844, werd
geschreven door de geneesheer-auteur Hippoliet van Peene, tekstdichter van de
‘Vlaamse Leeuw’. Het gegeven, gebaseerd op een roman van Hendrik Conscience,
is een pleidooi voor het behoud van eigen taal en eigen zeden. De dochter van een
burgerlijke familie heeft drie jaar in een Franse kostschool gestudeerd. Na haar
terugkomst worden ouders en dochter, na een aantal komische incidenten, zich
bewust dat vreemde pluimen belachelijk maken en ze genezen van hun dwaling.
In een frisse bewerking van Fred Engelen werd deze simplistische nationale
zedenles een plezierig amusementsstuk met een opzettelijke nadruk op de
komisch-verouderde taal en met geestige zangnummertjes.
Het andere werk dat in Kongo gespeeld werd, was ‘De Geschiedenis van de
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Soldaat’, een samenvoegsel van vertelkunst, dans, toneel- en pantomime door de
Frans-Zwitserse auteur Ramuz en met muziek van Strawinsky. Het verhaal herinnert
aan het sprookje van ‘De Japanse Steenhouwer’ door Multatuli en symboliseert de
eeuwige vruchteloze jacht van de mens naar aards geluk.
Begin september opende de Antwerpse K.N.S. (het Nationaal Toneel) het nieuwe
seizoen met een hervatting van de reeds versleten ‘Driestuiversopera’, door de in
augustus laatstleden overleden Duitse revolutionair Bert Brecht, naar het een paar
eeuwen oude model van John Gay. Daarmede werd het deksel geopend van een
Pandora-doos die erg muf rook, zoals trouwens ook een groot deel van het beloofde
speelplan. De vunzige sfeer van de Londense onderwereld en de bedelaarsellende
maakten de opstandige ideeën van Brecht soms walgelijk, soms belachelijk. Alleen
de populaire balladen en de obsederende muziek van Kurt Weill konden nog boeien.
Het opgeschroefde geval met de marionetachtige personages kon niet meer ‘au
sérieux’ genomen worden.
De feestelijke sfeer, zo node gemist bij de openingsvertoning, domineerde bij de
voortreffelijke hervatting van Vondels ‘Leeuwendaelers’, waarmede Ben Royaards
zijn teloor gegane reputatie als Vondelregisseur kon rehabiliteren. Vondels meer
lyrisch dan dramatisch gelegenheidsspel waarin hij, bij de vrede van Munster, uit
godsdienstige overwegingen heidense motieven verwerkte, werd als een kleurig en
dynamisch paneel gemonteerd. De reiën werden grotendeels gecoupeerd ofwel
vervangen door beweeglijke figuratie van dorpsmensen uit een Brabants landschap,
waarin Royaards het verhaal had gesitueerd. Vondel spreekt weliswaar van Pan,
maar in zijn weelderig vers evoceert hij bepaalde Nederlandse milieus. Het
anachronisme stoorde geenszins en de schilderachtige taferelen vol speelse
bewogenheid konden, dank zij een geciseleerde zegging van het breedsprakerige
vers, de toeschouwers, die onbewust ook graagluisterende toehoorders werden,
boeien en bekoren.

‘Wonderkinderen’ van de Franse auteurs Braillet en Gredy behandelde een
actualiteitsverschijnsel en stak de draak met de onverantwoorde verering van
piepjonge debutanten in de literatuur (denk aan Françoise Sagan en Minou Drouet).
Hoewel het onderwerp amusant bedoeld was, behield het toch een bittere ondertoon,
namelijk het failliet van de hedendaagse opvoeders tegenover een bandeloze en
anarchistisch-gestemde jeugd. Een professor met literaire ambities wordt
voorbijgestreefd door zijn dochter, die met een gedurfd onderwerp de literaire wereld
in opschudding brengt. Vader is er wel mee vereerd maar blijft haar als een kind
beschouwen. Als revanche weigert ze nog iets te schrijven en om de opdringerige
uitgever te sussen zal heel de familie, zowel oma als de meid, zich aan het schrijven
zetten, tot een waanwijze dreumes met een dichtbundel voor een nieuw wonderlijk
literair verschijnsel zorgt.
Jan Fabricius, in Vlaanderen subjectiever beoordeeld dan in Nederland, werd
onlangs vijfentachtig jaar. Vlaanderen zou hem huldigen, nog voor het in zijn
geboorteland gebeurde, waar trouwens het Antwerps gezelschap als medium bij
de huldiging zou optreden. Een van zijn Oost-Indische drama's ‘Sonna’ werd van
onder het stof opgediept en door de licht ontroerbare massa gunstig onthaald. Het
geval van de verstoten moederliefde werkt nog steeds op de traanklieren, waardoor
het benevelde oog niet meer het kunstmatige van de personages kan ontdekken.
Ook de grove driegdraad en het gemis aan kleurige franjes waren geen hindernis
voor het succes. De impulsieve feesteling was in de
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wolken over de hulde hem te Antwerpen te beurt gevallen en sprak vanuit Sonna's
interieur zijn dank uit tot de Vlamingen.
Thornton Wilder's stokpaardje ‘The Matchmaker’, dat hij ontleende aan een oude
Weense posse en tot tweemaal toe op de schaafbank legde, werd ook hier vertoond,
nadat het reeds voor enkele jaren in Nederland verscheen. Vlaanderen hinkt nogal
gemakkelijk achteraan; vooral wat het schouwburg-repertoire betreft kan het absoluut
de bekwame spoed niet volgen waarmede de Nederlanders achter de recente
stukken jagen. ‘De Koppelaarster’, zoals ‘The Matchmaker’ ook in Vlaanderen
genoemd werd, is zeer uiteenlopend beoordeeld. Best mogelijk dat het een plezierig
spel kan worden in een fantasierijke regie, maar toch zit er te veel memel in de
ornamenten van de naïeve farce om ze nog met geestdrift te begroeten.
‘Regen’, reeds de vierde herneming van de zes tot op heden vertoonde stukken,
is een toneelbewerking naar een novelle van de Engelse romancier Somerset
Maugham. De voortreffelijke dramatische conceptie door Colton en Randolph kan
in niets meer aan de oorspronkelijke vorm doen denken. Het thema van de
moraliteitsprediker, die het slachtoffer wordt van zijn overdreven ijver, wordt door
de exotische sfeer van een paradijsachtig eiland in de Stille Zuidzee sterk
beklemtoond. De protestantse zendeling, die niet rusten zal voor hij een uitdagende
deerne overtuigd heeft van haar zondig leven en die zich na haar bekering, aan
haar vergrijpt en zelfmoord pleegt, is een dramatisch geweldig geladen personage,
op dat gebied zelfs een prototype omdat zijn gerefouleerde passies hem naar een
daad drijven, die zijn ondergang wordt. De Antwerpse K.N.S. behaalde met stuk en
verzorgde vertoning een terecht verdiend succes.
Het Nederlands Kamertoneel, dat vorig seizoen met de schoonste lauweren uit
het Antwerps toneelleven bekroond werd, stapte met het verkeerde been het nieuwe
seizoen in. ‘Sire Halewijn’, van de Frans-schrijvende Belg Herman Closson, werd
aangekondigd als toneelbewerking van de oude Nederlandse ballade waarin
Germaanse brutaliteit en heldhaftigheid gemilderd worden door de eenvoudige
poëzie van het verhaal. Het dramatisch en lyrisch karakter van de historie waarin
Blauwbaard de vrouwen tot zich lokt om ze te vermoorden en door één van hen
gedood wordt, werd getransponeerd tot een analyserend debat over het sensuele
liefdeleven in een weinig originele en cerebrale taal. Ook de vertoning was niet van
het traditionele karaat, dat het gezelschap gewoonlijk garandeert.
In de Brusselse K.V.S. werd een nieuwe directeur benoemd, die doeltreffende
administratieve wijzigingen invoerde. Om de twee weken wordt er van programma
gewisseld waardoor de voorbereidingstijd verlengd werd, wat de prestaties zeer ten
goede komt. Ook het speelplan werd als het raderwerk van een uurwerk
samengesteld en wordt met de orde van een niet te wijzigen kalender gevolgd. Naar
het voorbeeld van de Franse theaters worden voor elk stuk telkens de passende
acteurs aangeworven, bovendien blijft er een vaste spelerskern behouden.
‘De Roep van de Tortel’, een comedie van de Amerikaanse Nederlander John
van Druten, opende het seizoen in een romantische stemming. Het povere verhaaltje
van een actrice die een vroegere minnaar, waarmede ze verlegen zit, overlaat aan
een vriendin, wordt amusant door de nauwgezetheid waarmede de alledaagse
realiteit op de scène begint te leven.
Ook te Brussel werd de feestelijke sfeer voorbehouden voor de tweede vertoning.
‘Jonkvrouw Edelwater’ door S.I. Hsiung, een Chinees sprookje, speci-
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aal voor de Westerlingen geschreven om ze met de Oosterse speeltrant vertrouwd
te maken, verhaalt hoe de ministersdochter Edelwater met een eenvoudige tuinman
huwt en hem zowel in materiële als morele moeilijkheden steeds trouw blijft. De
poëtische eenvoud van het geval maakt het verhaal tot een gedicht, dat echter met
humor gekruid is. Het was een zeer mooie vertoning in een enigszins te mechanisch
opgevatte regie.
‘'t Is nooit te laat’ door Felicity Douglas is een typisch Angelsaksisch blijspel,
waarin een eenvoudig onderwerp wat te breed uitgesponnen wordt. Moeder, die
romanschrijfster is, ondervindt hoe ze buiten haar luidruchtig gezin, dat ze ontvluchtte,
alle inspiratie mist. Rond dit motief leeft en beweegt echter een kleine maar
vermakelijke wereld.
‘De Huzaren’, het blijspel van de Franse auteur P.A. Bréal, werd tot op heden het
hoogtepunt als realisatie onder de dynamische leiding van de jonge regisseur Jo
Dua. Het stuk is een originele tragi-comedie, in Italië gesitueerd. De verrassende
en steeds wisselende gebeurtenissen van een eenvoudige familie, die een
schoonzoon redden wil uit de handen van Franse huzaren ten tijde van de
Napoleontische veldtocht, kunnen het publiek ten zeerste amuseren.
De gunstige evolutie van de Brusselse schouwburg zal de culturele standing en
ook het prestige van de Vlamingen in de Frans-georiënteerde hoofdstad ten goede
komen.
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Filmkroniek
Der Hauptmann von Köpenick
Ivo Michiels
BINNEN een tijdspanne van niet veel meer dan twee jaar, zagen we van de Duitse
kineast Helmut Käutner niet minder dan zes films verschijnen. Minstens drie daarvan
behoren tot het allerbeste dat het filmende Westen ons sedert de jongste oorlog
heeft aangeboden. De meest recente van deze films - ze zijn nauwelijks in omloop
gebracht - heten Ein Mädchen aus Flandern en Der Hauptmann von Köpenick.
Telkens wanneer we een film van Käutner te bespreken krijgen, moeten we met
geweld aan de verleiding weerstaan om niet resoluut naar diens debuutjaren terug
te keren en van daaruit, op de voet, de rode draad te volgen die nagenoeg door
gans zijn oeuvre loopt. Nimmer is met zoveel recht over een rode draad gesproken
als juist thans en hier, in verband met Käutners werk. Moesten we zijn voornaamste
scheppingen omzetten in een pikturale waarde, het zouden stuk voor stuk felrode
vlekken zijn, met weinig nuance in dat rood, en toch, wonder genoeg, volkomen vrij
van eentonigheid. Omdat in dit rood steeds de volledige Käutner aanwezig is, de
man die filmt met zijn hart, zijn verontwaardiging, zijn geloof in de mens. Maar ook
met de inzet van een hoogstaand vormgevend talent.
Eens, tijdens een ontmoeting te Brussel, verklaarde Käutner ons dat volgens hem
ieder hedendaags kunstenaar die zijn tijd intens beleeft, de mens niet anders kan
voorstellen dan gevangen in politieke (bedoeld in zijn allerruimste betekenis)
conflicten, met onveranderd ergens op de achtergrond de oorlog zoals die tot op
heden is blijven nawerken. En inderdaad, elke grote film van Käutner is een
boodschap van pacifisme, het echte pacifisme, het pacifisme zonder slogans. Maar
Käutner is tegelijk méér dan alleen maar een anti-militaristisch kunstenaar. Zijn anti
roept en smeekt, huilt en bidt doorlopend om een pro. Niet een pro dat in het anti
schuilt als er-onder-verstaan, maar een expliciet, positief aangebracht pro: hij wil
de mens weer het recht geven om lief te hebben. Voor Käutner staat dit recht om
lief te hebben symbool voor al de menselijke rechten die in onze tijd met de voeten
worden getreden, onze tijd van de partij en het geweer, van de steekkaart en de
prikkeldraad, van Oost en West, kortom: van al wat in het leven werd geroepen om
de mens te scheiden van de mens. Of liever: om de ene kudde te scheiden van de
andere kudde. En precies dáárom is het Käutner te doen, over alle anti-militarisme
heen: om de mens te halen uit de massa, hem weer zijn gans eigen,
onvervreemdbare individualiteit te verlenen en in de geluksbetrachtingen van de
enkeling de onpersoonlijke, gedicteerde en gepropageerde haat op te heffen die
de ene collectiviteit pal tegenover de andere plaatst.
Van uit deze gesteltenis roept Käutner zijn figuren voor ons op: zo het Duitse
verpleegstertje uit Die letzte Brücke dat, als gevangene van de partisanen, geen
overzijde meer erkent en geen vijanden, alleen nog mensen die lijden en wachten
op haar om verpleegd te worden, en het offer van haar leven brengt;
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zo in Himmel ohne Sterne het fabrieksmeisje uit de Oostzone en de grenswachter
uit de Westzone die gedood worden op de grens en dóór de grens; zo het Vlaamse
meisje in Ein Mädchen aus Flandern dat bereid is tot elke vernedering en elke
publieke straf om haar liefde voor de Duitse soldaat, de vijand die geen vijand is,
voor het leven te kunnen bewaren. En vanuit dezelfde gesteltenis is ook de
historische figuur gegroeid van de Beierse koning Ludwig II. Dan gaat het om de
projectie in deze figuur van de hedentijdse mens die door de politici onmondig wordt
verklaard, omdat hij de waarde van de geest hoger stelt dan die van het geweld.
Het is wel duidelijk dat Helmut Käutner, deze aanklager zonder rancune, deze
humanist met de roede, niet bepaald het type is om in zijn werk beroep te doen op
de humor als creatief element, althans niet in die films van hem welke, zoals de
daarjuist geciteerde, verder reiken dan het divertissement, waartoe om den brode
al eens besloten wordt. Thans echter heeft Käutner de gelegenheid gegrepen om
de humor volwaardig in het geding te betrekken zonder zijn boodschapplijke houding
te hoeven prijsgeven. Méér zelfs: in Der Hauptmann von Köpenick staan boodschap
en aanklacht rechtstreeks op uit de farce zelf.
Precies dezer dagen heeft men de vijftigste verjaardag herdacht van de kapitale
grap die zich in 1906 voordeed te Köpenick, een randgemeente van Berlijn. Een
grap die niet alleen Berlijn, niet alleen Duitsland, maar gans het Westen aan het
schateren bracht en die het sjofele burgermannetje Wilhelm Voigt de roem in de
schoot wierp. Wilhelm Voigt had reeds van jongsaf om allerlei kleine misdrijven in
de gevangenis gezeten, raakte er uit en dan weer er in, werd op die manier stilaan
een dagje ouder en wenste eindelijk de rust van een vredig bestaan te vinden, een
bestaan zonder misdrijven, maar dan met de kans op een behoorlijk brood verdienen.
Doch meteen blijkt, dat het Voigt niet mogelijk is aan werk te geraken zonder
papieren. Hij meldt zich aan bij het pasbureau, maar daar krijgt hij dan weer geen
papieren omdat hij geen werk heeft. Hij zoekt voorlopig een onderkomen bij zijn
getrouwde zuster, maar de autoriteiten wijzen hem uit. Wijl hij geen werk heeft en
derhalve geen papieren, of wijl hij geen papieren heeft en derhalve geen werk.
Zwervend door de straten van de stad, waar geen plaats blijkt te zijn voor stakkers
als hij, constateert schlemieltje Voigt hoezeer de waarde en de waardigheid van de
mens gemeten worden aan zijn uiterlijk. En hoe vooral het uniform tot achting en
onderdanigheid dwingt. En dan neemt Voigt het stoute besluit om zijn grondige
kennis van het militaire jargon, zich eigen gemaakt tijdens zovele lege
gevangenisuren, ten nutte te maken. Bij een uitdrager koopt hij een tweedehands
uniform van Hauptmann, stapt aldus uitgedost weer de straat op, en zie: de wereld
ligt aan zijn voeten. Men groet hem, men is beleefd, men acht hem. Hij houdt twee
korporaals met elk vijf soldaten, die onderweg zijn naar hun kazerne, op straat aan,
marcheert met hen naar Köpenick, bezet het gemeentehuis, neemt de burgemeester
en de schatbewaarder gevangen, en vraagt naar de paspoort-afdeling. O tragisch
toeval: het raadhuis van Köpenick heeft geen paspoort-afdeling. Voigt acht zijn
onderneming mislukt. Hij laat de korporaals afmarcheren, laat de burgemeester en
de schatbewaarder ergens in Berlijn deponeren en trekt zijn magische
kapiteinsuniform weer uit. Voigt is weer een van de duizenden die verplicht zijn te
knipmessen voor de anderen. Hij is minder dan de duizenden, want een paspoort
heeft zijn stunt niet opgeleverd. Maar de wereld schatert, de wereld is opgetogen,
de onbekende dader wordt gepromoveerd tot held. Ten
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einde raad, wijl de gevangenis de laatste zekerheid is voor stumpers als Voigt, gaat
hij zich bij de politie aangeven. Maar ditmaal wordt het toch niet de gevangenis: de
keizer schenkt genade en Wilhelm Voigt krijgt zijn pas.
In 1931 maakte Richard Oswald, naar het toneelstuk van Carl Zuckmayer en met
Max Adalbert in de titelrol, een eerste filmversie van deze tragi-komische
geschiedenis uit de werkelijkheid. In 1942 maakte Oswald, uitgeweken naar
Hollywood, van dit gegeven een Amerikaanse versie, die wij evenwel nooit gezien
hebben. En thans, vijftig jaar na de feiten, heeft Käutner een tweede remake
afgeleverd. Voor Käutner werd het een voortzetten van zijn samenwerking met
Zuckmayer (ook de Käutner-films Des Teufels General en Ein Mädchen aus Flandern
hebben een werk van Zuckmayer tot basis). Maar vóór alles was het Käutner toch
te doen om een hernieuwde uiting van zijn boodschapswil, ditmaal langs de farce
om. Waarlijk schitterend heeft hij deze gelegenheid aangegrepen en filmisch
doorgetrokken. Opnieuw werkt de tendenz op een dubbel plan: de aanklacht tegen
het militarisme en de verdediging van de mens, van de eenling.
We hebben lichtjes de indruk overgehouden, dat Käutner zijn waarheid thans op
een veel explicieter manier dan in zijn vorige films het geval was, tot het publiek
heeft willen brengen. Inderdaad, nimmer kreeg Käutner een gegeven onder handen
dat zoveel dankbaars in zich draagt om het bioscooppubliek massaal aan te spreken
en de kineast heeft niet geaarzeld om rechtstreeks tot die massa het woord te
richten. Hij heeft niet willen volstaan met de Köpenickgrap en al wat zij impliceert
aan menselijke tragiek en beschamende onmenselijkheid, voor zichzelf te laten
spreken. Hier is Käutner de man die vooraan op het podium komt staan en direct
tot de zaal spreekt, zeggend wat hij te zeggen heeft, klaar, vurig, pakkend. Maar er
zich tegelijk voor hoedend de kunstenaar niet door de redenaar te laten verdringen.
Is inmiddels die bekommernis, al of niet bewust aanwezig, om de boodschap tot
in alle lagen te doen doordringen, mede doorslaggevend geweest bij de keuze van
de hoofdvertolker? Ja of neen, de keuze van Heinz Rühmann is ver boven alle kritiek
verheven. Zijn vertolking van Wilhelm Voigt, van de stakker en de Hauptmann, is
op alle punten kapitaal. Zij is, uiteraard, anders dan de vertolking van Max Adalbert
in de eerste Köpenick-versie. Anders omdat in de eerste plaats ook de visie en de
opvatting van Käutner anders is dan die van de vroegere kineast Richard Oswald.
Het Voigt-figuurtje van Adalbert was soberder en daardoor zieliger, dat van Rühmann
is warmer en daardoor sprekender. Derhalve geloven we vast, dat de binding
Voigt-Rühmann voor vele duizenden bioscoopgangers een stralende
hartsaangelegenheid zal worden. Wat zou betekenen dat Helmut Käutner zijn
tweevoudige zending - die van de kunstenaarkineast en die van de
mens-boodschapper - andermaal hoopgevend heeft volbracht. Want precies films
als die van Käutner tonen sprekend aan waar het in waarheid om te doen is: om de
kunst namelijk die haar diepere betekenis ontleent aan de boodschap, en de
boodschap die haar ware draagkracht vindt in een artistieke volwassenheid.
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Politiek Overzicht
Internationaal
MET uitzondering van Japan, Pakistan en Ethiopie hebben zich de overige 15 staten
bij de ‘Scua’ definitief aangesloten. Het statuut voorziet in een ‘verenigingsraad’ van
alle leden, met een dagelijks Bestuur van zeven landen, die het meest in de
scheepvaart door het Suezkanaal betrokken zijn, terwijl een administrateur belast
wordt met de praktische uitvoering. In hoeverre hiervan iets terecht zal komen, is
onzeker, omdat Dulles nogal enige reserves heeft gemaakt over de benadering van
de Suezkwestie. De wijze, waarop hij dit deed, was, zoals soms ook in het verleden,
niet gelukkig. Maar na verduidelijking en rectificaties bleek, dat Dulles tegen het
gebruik van geweld was, en overtuigd dat het verdrag niet, zoals bij de NATO, tot
een gemeenschappelijk optreden dwong, zodat de V. St, vrij van kolonialisme,
onafhankelijker stonden tegen het oplevend nationalisme. Wat dit laatste betreft,
merkte Pineau in de V.R. op, dat er een gevaarlijke neiging bestaat om
anti-kolonialisatie te verwarren met het schenden van verplichtingen. Tevens wees
Pineau op het boek van Nasser ‘De filosofie van de revolutie’, waaruit hij aantoonde,
dat het niet ging om het welzijn van het Egyptische volk, maar om de grenzeloze
expansie van de eerzucht van één man. De nationalisatie van het kanaal betekende
de eerste fase van een politiek, welke de wereld zal voeren tot vreselijke rampen.
De Britse minister van buitenlandse zaken, Selwyn Lloyd, vatte zijn betoog samen
in twee punten: wij zijn vastbesloten onze rechten te handhaven en we hebben een
basis voor onderhandelingen naar een vreedzame oplossing opgesteld, die zowel
voor de gebruikers als voor Egypte rechtvaardig is. Hij gaf toe, dat het kanaal
geografisch onder Egyptische souvereiniteit staat, maar dat betekende niet, dat er
geen internationale rechten waren. Zeer verstandig werden de verdere besprekingen
met gesloten deuren gehouden en hielden de ministers van buitenlandse zaken van
Groot-Brittannie, Frankrijk en Egypte (Fawzi) afzonderlijke bijeenkomsten, die tot
een overeenstemming leidden over een basis tot verder onderhandelen. Deze basis
van zes punten is breed genoeg om ruimte te laten voor afwijkende meningen. Er
zal een vrije doorvaart zijn voor alle landen zonder discriminatie, de souvereiniteit
van Egypte zal worden geëerbiedigd, de functionering van het kanaal zal
onafhankelijk zijn van de politiek van welk land ook, over de tolgelden zal gezamenlijk
worden beslist, en hangende kwesties tussen Suezmaatschappij en Egyptische
regering zullen bij arbitrage worden geregeld. Met deze beginselen ging de V.R.
accoord. Maar Moskou kon toch niet nalaten (voor de 76ste maal) een veto uit te
spreken tegen de instelling van een internationaal beheer van het kanaal.
Voor een nog meer gecompliceerd geval werd de V.R. gesteld door de klacht van
Jordanië over de zeer ernstige toestand, die in het Midden-Oosten was ontstaan
tengevolge van de incidenten van 11 oktober. Met pantserwagens gesteund door
artillerie en een tiental straalvliegtuigen, hadden de Israëliërs een aanval - de
ernstigste sinds 1948 - gedaan op Jordaanse stellingen in het gebied van Kalkilja.
Israël moest, zo werd gezegd, tot deze vergeldingsmaatregel overgaan, omdat het
beroep op Hammerskjoeld en op generaal Burns geen
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afdoend resultaat had gehad. Daarom was Israël gedwongen zijn toevlucht te nemen
tot ‘zelfverdediging’. Jordanië is een zwak land, verdeeld in pro-Britse en
pro-Egyptische partijen en een voorwerp van rivaliteit tussen Egypte en Irak om de
leiding in het Midden-Oosten. Met Irak, Turkije en Engeland is het verbonden door
het Bagdad-verdrag. Onder protest van Israël en Egypte stonden Irakse troepen
gereed de Jordaanse grenzen tot ‘hulpverlening’ over te trekken en Londen heeft
zijn luchtmacht te Amman aanzienlijk versterkt. Bij de laatst gehouden verkiezingen
is echter de Anglo-Jordaanse overeenkomst in gevaar gebracht, doordat van de 40
parlementaire zetels er 24 aan de Egyptischgezinde partijen toevielen. Spoedig
daarop sloot Jordanië een militair verdrag met Egypte en Syrië, waarbij een
gemeenschappelijk opperbevelhebber (een Egyptenaar) over de strijdkrachten der
drie landen werd aangesteld.
De slappe houding in dit jaar van strijd tussen Eisenhower-Nixon en Adlai
Stevenson-Kefauer door de V. Staten in verschillende internationale kwesties, vooral
in de Suezkanaalkwestie, aangenomen, heeft de landen van West-Europa
teleurgesteld. In Groot-Britannië sprak men van verraad, Frankrijk is allang
achterdochtig, Adenauer werd herhaaldelijk met mooie woorden afgescheept en
ook Nederland heeft meermalen vernederingen moeten slikken van de kant van de
grote overzeese NATO-bondgenoot. Toen dan ook Adenauer en Mollet de laatste
hinderpalen voor de terugkeer van het Saargebied naar Duitsland uit de weg hadden
geruimd, bracht de Bondskanselier de wens naar boven om de ‘Westeuropese Unie’
zodanig te activeren, ook door coördinatie van de bewapening, dat zij een ‘derde
macht’ zou vormen, niet neutraal bedoeld, maar om zelfstandiger met de V. St. mee
te werken. In de eerste plaats was het nodig te komen tot een gemeenschappelijke
markt en invoering van ‘Euratom’. In Groot-Brittannië, dat tot dusver van de Europese
integratie zich gedistancieerd had, zagen beide politieke partijen en vele leidende
zakenlieden het gevaar van isolement. De Britse minister Macmillan verklaarde,
onder handhaving van de belangen van de Communwealth, zich bereid mee te
doen aan dit ‘partiële vrijhandelsgebied’. Of de ontwikkeling van de W.E.U. nu moet
gaan naar een bondsstaat of een statenbond of ‘iets er tussen in’, is van latere zorg.
Temeer, omdat de beraadslagingen van de W.E.U. geen resultaat boekten. Meer
moeite heeft Adenauer om succes te behalen bij zijn landgenoten. De leider van de
Vrije Democratische partij (FDP.) Dehler ging in de Oostzone, waar de premier Otto
Grotewohl aangekondigd had, dat Oost-Duitsland zijn eigen weg naar het socialisme
zou gaan, propaganda bij zijn partijgenoten maken voor de ‘hereniging’. Om een
reconstructie in de coalitieregering mogelijk te maken boden de vier afgescheiden
FDP-ministers hun ontslag aan. Theo Blank, minister van defensie werd vervangen
door de Beier Strauss (CSU). Een energiek man, die niet alleen de eenjarige
dienstplicht wil handhaven, maar ook zich voorstelt om met een leger, kleiner dan
500.000 man, maar moderner uitgerust, aan de verplichtingen van de NATO te
kunnen voldoen. Ondanks de verwachting, dat Brentano als vermoedelijke opvolger
zou gepromoveerd worden, bleef Blücher als vice-kanselier gehandhaafd. De
hernieuwde poging om met Moskou tot overeenstemming te komen over de
hereniging van Duitsland stiet wederom af op starre Russische eisen: West-Duitsland
moet uit de NATO treden, niet meer dan 100.000 man bewapenen, rechtstreeks
met Pankov onderhandelen en daarmee een Grootduitse regering vormen, zonder
verkiezingen, en de communistische regeringsorde in Oost-Duitsland laten
voortbestaan.
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Het plotselinge vertrek van Tito, in gezelschap van Kroestsjef, - nog wel per vliegtuig
- naar de Krim om er enige dagen ‘rust te genieten’ heeft in de diplomatieke wereld
sensatie verwekt. Hoewel er geen officieel communiqué verscheen, sprak de
Jougoslavische perschef van ‘ideologische verschillen’. Tito zelf verklaarde bij zijn
terugkeer, dat hij de acht dagen benut had om ‘zaken van wederzijds belang’ te
bespreken.
De achtergrond van de bijeenkomst te Jalta was een geheim rondschrijven van
Moskou aan de communistische partijen van de Oost-Europese landen, waarin
stond: ‘Het is in overeenstemming met de theorie van Lenin om de nationale
verschillen te respecteren in het opbouwen van de volksdemocratiën, onder
voorwaarde, dat de communistische partij van de Sovjet-Unie de leidende partij blijft
van alle communistische organisaties in de wereld’. Met bloedig geweld had Stalin
aan deze voorwaarde vastgehouden, maar Tito eiste te Jalta ook voor de andere
Balkanstaten dezelfde vrijheid op, die hij door rebellie voor zijn land gewonnen had.
Moskou gaf toe. Delegaties van Roemenië, Bulgarijë en Hongaarse communisten
spoedden zich naar Belgrado, waar zij met Tito verdragen sloten. In Hongarije moest
Rakosi, de beul in dienst van Stalin, vluchten. Zijn voornaamste slachtoffer, Rajk,
werd bij wijze van rehabilitatie uit zijn graf gehaald om daarna, thans plechtig,
begraven te worden. De vroeger uitgestoten Nagy werd weer in de partij als
voornaam functionaris en premier opgenomen. In het proces tegen de ‘misdadigers’
van Poznan, waren harde woorden gevallen tegen de tyrannie van het onder
Russische invloed bestaande bewind. De beklaagden kwamen er, gezien de
onmenselijke rechtspleging, met ‘milde’ straffen af. Toen men echter het oude
‘Politburo’ door een meer ‘liberaal’ wilde vervangen en de Poolse Tito, Gomulka,
die een zeer onafhankelijke koers ten opzichte van Moskou voorstaat, in het nieuw
te vormen Politburo opnam, greep Kroestsjef met geweld in. Onder bevel van
Rokossowski, minister van defensie en opperbevelhebber van het Poolse leger,
werden troepen rondom Warschau samengtrokken en Kroestsjef stelde het
ultimatum, dat een delegatie naar Moskou zou gaan om van gedachten te wisselen
over de vraagstukken en om de ‘broederlijke vriendschap’ tussen de Poolse en
Sovjet-communistische partijen te versterken.
Maar ook de Polen hadden genoeg van de Russische interventie.
Massa-demonstraties bracht Kroestsjef er toe aan Gomulka te telefoneren, dat hij
instemde met de ‘democratisering’, dat de Russische oorlogsschepen uit de Poolse
wateren en de Russische troepen uit Polen werden teruggeroepen en dat de
beschuldigingen van de Pravda over anti-socialistische uitlatingen der Poolse pers
werden herroepen. Rokosofski, nog altijd minister van defensie, kreeg de Poolse
generaal Spychalski als plaatsvervangend minister naast zich. Gomulka, verstandiger
dan Nagy, weigerde de tocht naar Moskou te aanvaarden zolang nog Russische
troepen op Pools grondgebied stonden. Om de binnenlandse rust te herstellen
beloofde hij de vrijlating van de Poolse primaat, kardinaal Wyssynski te overwegen
en stelde de verkiezingen, die in december zouden plaatsgrijpen, uit tot 20 januari.
Te midden van het rumoer in Oost-Europa is bijna onopgemerkt na een elfjarige
staat van oorlog de normale betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Japan hersteld.
In het Kremlin werd tussen de Japanse premier Ichiro Hatoyama en de Russische
maarschalk Boelganin het verdrag ondertekend waarbij de wederzijdse diplomatieke
betrekkingen werden hersteld en aan Japan beloofd werd de
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eilanden Habomai en Shikotan terug te geven. Japanners die nog worden
vastgehouden zullen worden gerepatrieerd en de Sovjet zal een aanvraag van Japan
om lid te worden van de V.N. steunen.
Maar de bal was aan het rollen gebracht en te Boedapest brak een opstand uit,
niet alleen tegen het stalinisme, maar ook tegen het hele communistisch systeem.
Studenten en cadetten namen de leiding. Men eiste het herstel van kardinaal
Mindszenty. Er ontstonden botsingen tussen politieke betogers waarbij talrijke
slachtoffers vielen. Imre Nagy zag geen andere uitweg dan het standrecht af te
kondigen, amnestie te beloven aan degenen, die zich overgaven om tenslotte een
beroep te doen op het Russische leger, waardoor hij zijn eigen beginsel ontrouw
werd. Nu werd de opstand tot een revolutie over zo goed als heel het land. Er vormde
zich een tegenregering, de Russische troepen en tanks ondervonden dappere
tegenstand en Nagy vormde een nieuwe regering, die er voor in stond, dat de eisen
van het Hongaarse volk zouden worden ingewilligd. Spanje protesteerde bij de V.N.
tegen de bloedige interventie van de Sovjet-troepen in de binnenlandse conflicten
van Hongarije en Polen, terwijl de V. St. met Engeland en Frankrijk overleg pleegden
of het mogelijk en raadzaam was de toestand in Hongarije voor de V.N. te brengen.

België
We wezen in onze vorige kroniek op de plicht van de regering, om in te grijpen tegen
de spiraal van prijzen en lonen. Het heeft echter tot 19 oktober geduurd, vooraleer
de regering haar maatregelen bekend maakte. De voorgeschiedenis van dat ingrijpen
was, dat ruim een week voordien het Verbond der Belgische Nijverheid, het ACV
en het ABVV gezamenlijk de toestand besproken, de ernst ervan erkend en een
onderhoud met de Eerste-minister aangevraagd hadden. Het relaas over deze
besprekingen is verdeeld. De regering heeft laten verstaan dat de sociale organisaties
op de hoogte waren van haar maatregelen, en zelfs gesuggereerd dat ze daarmee
akkoord gegaan waren. Deze versie werd door de betrokken organisaties stellig
tegengesproken, al is het onwaarschijnlijk dat ze bij de besprekingen niets dan
vragen konden hebben gesteld, en niet enkele suggesties gedaan. Wel staat vast,
dat op die besprekingen middenstand en landbouw ontbraken, hetgeen te betreuren
was, en ook, dat ze spoedig afgebroken werden door de regering die besloot haar
eigen weg te gaan.
Wat dat betekende, werd duidelijk toen de Eerste-minister na de kabinetsraad
van 19 oktober een reeks maatregelen uiteenzette: prijzenstop, vermindering van
onrechtstreekse belastingen, besnoeiing van begrotingsuitgaven, invoering van de
wettelijke prijs voor vlees (gepaard met vermindering van de slachttaks) en kolen,
heffing van een conjunctuurbelasting op de winsten boven 500.000 fr., geen
extra-conventionele loonsverhogingen - anders gezegd, daar de bedoeling duidelijk
voorzat, geen indexverhogingen meer toe te laten, loonstop.
De reeks maatregelen werd algemeen ongunstig onthaald. Een Vlaams blad uit
de hoofdstad schreef: ‘Na de regering van het duur leven, de regering van de sociale
pauze’. De drie vakbonden, zelfs het zich zeer behoedzaam uitdrukkende ABVV,
en het VBN spraken zich tegen diverse uitzichten van de maat-
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regelen uit. Het is een feit, dat ook een zeer objectief onderzoek van de maatregelen
tot strenge critiek verplicht. Het was van de regering onbetwistbaar een bewijs van
moed, een dergelijk geheel van maatregelen te durven treffen, dat zelfs verder ging
dan het regerings-ingrijpen tegen de levensduurte in Engeland, waar de toestand
zich nog scherper had ontwikkeld dan in België. Maar die moed verloor veel van
zijn waarde als men bedenkt, dat de regering door vroeger in te grijpen heel wat
minder ver had kunnen gaan. Ten tweede is het een veeg teken, dat de regering
door de vermindering van overdrachts-, luxe- en slachttaks gewoon terug is gekomen
op stappen die ze vroeger zelf gezet had, tegen het uitdrukkelijk advies van oppositie
en sociale organisaties in. Ten derde kan het alleen doen glimlachen wanneer een
regering die erin slaagt op één dienstjaar 10% bijkredieten nodig te hebben, bekent,
de staatsuitgaven te moeten besnoeien. Aan de conjunctuurheffing - die in beginsel
gewettigd is - kan men wel de terugwerkende kracht over 1955 verwijten. De
prijzenstop en de loonsblokkering tenslotte zijn onpopulaire maatregelen die in een
austeriteitsperiode aangewezen kunnen zijn, maar die nu, technisch gezien,
overbodig zijn en psychologisch slechts moeilijkheden kunnen veroorzaken.
Intussen is al gebleken dat de regering haar schone voornemens niet ten uitvoer
zal kunnen brengen. De staking in de tramsector werd vermeden, door... een
extra-conventionele loonsverhoging (eindejaarspremie). De stakingen in de
metaalnijverheid zullen wellicht tot dergelijke resultaten leiden. Van de andere kant
kondigden de kolenhandelaars tegen de wettelijke prijs een leveringsstaking aan
die, na de acute schaarsteperiode, de regering ernstig last moet berokkenen. De
conjunctuurbelasting moet door het parlement goedgekeurd worden - en wat kan
er intussen nog gebeuren! In dit verband dient vooral onderstreept, dat de regering
nog steeds de bijeenroeping van het parlement blijft weigeren, ook al zijn de
afvaardigingen uit China en Formosa teruggekeerd. De Voorzitter van de Kamer
heeft zich trouwens met zijn uitspraken over de godsdienstvrijheid in Rood-China,
die impliciet tegengesproken werden door verklaringen van medereizigers, aardig
geblameerd.
In die omstandigheden lijkt de regering het kleinste kwaad verkozen te hebben,
door een nieuwe bespreking, ditmaal in bijzijn van landbouw en middenstand aan
te kondigen, en daardoor een waarschijnlijke wijziging van haar maatregelen in het
vooruitzicht te stellen.
Totnogtoe heeft de linkse regering, althans op economisch-financieel gebied het
uitzonderlijk geluk gekend van een bestendige hoogconjunctuur. Het begin van de
spiraal van prijzen en lonen plaatst haar, op dit gebied, eigenlijk voor de eerste zeer
ernstige moeilijkheid. De reactie van de regering verraadt de moeite die ze ondervindt
om aan dit probleem het hoofd te bieden. Veeleer dan in technische onbekwaamheid
- die nochtans van een Eerste-minister als Van Acker niet zou verbazen - dient o.i.
de oorzaak gezocht in de fundamenteel verschillende opvattingen, inzake economie
en financiën, van socialisten en liberalen. Er zou in de schoot van de regering een
zeer harde strijd gevoerd worden. O.m. zouden de geruchten aangaande
besprekingen tussen de oppositie en elke regeringspartij afzonderlijk, voornamelijk
hier hun oorsprong vinden. Trouwens, die discrepantie tussen de liberale en de
socialistische doctrien is nooit treffender tot uiting gekomen, dan op de gelijktijdig
gehouden congressen van de liberale partij en het ABVV. De liberale partij
veroordeelde uitdrukkelijk de nationalisatie-formule, die even uitdrukkelijk
vooropgezet werd door de socialis-
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tische vakbond. Daarenboven is het pikant, dat het ABVV-congres in het teken stond
van ‘Economische democratie en holdings’, wanneer men op de hoogte is van de
invloed van de hoge financiën in de liberale partij. Het wordt nog pikanter, als men
bedenkt, dat de huidige regering toch al heel wat aan de grote financiële groepen
te danken gehad heeft....
Waren de reacties op de maatregelen inzake prijzen, lonen en winsten niet
belangrijk genoeg om de regering ertoe aan te zetten het parlement bijeen te roepen,
dan volstonden ze toch om dhr. Van Acker zijn reis naar Moskou tot een minimum
te doen beperken. Die reis, waarvan het doel de bevestiging van bepaalde accoorden
van commerciële en culturele aard was, viel ongelukkig samen met het optreden
van Russische troepen tegen de Hongaarse opstandelingen. Het gebrek aan reactie
vanwege de Belgische ministers heeft de binnenlandse opinie onaangenaam beroerd.
Temeer daar dhr Spaak het pas nodig vond zijn reis door Turkestan te onderbreken
toen Israëliërs, Engelsen en Fransen hun invasie in Egypte begonnen.
Deze kroniek mag niet worden afgesloten zonder vermelding van het resultaat,
officieel medegedeeld, der actie van School en Gezin: tijdens het eerste halfjaar
werden meer dan 136 miljoen fr. verzameld, hetgeen een indrukwekkend succes
betekent.
L. Deraedt
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Forum
De Britse linksgeorienteerden en de Verenigde Staten
Onder de titel America & The British Left is onlangs een boek van de pers gekomen
dat van buitengewoon interesse is voor wie belang stelt in de subtiliteiten van de
Brits-Amerikaanse relaties. Steeds in het kader dier betrekkingen wordt dan in het
zevende hoofdstuk stilgestaan bij de beruchte geschiedenis van Stockholm in 1917
toen de socialistische 2e Internationale, met Kamiel Huysmans als secretaris,
probeerde, dank zij een samenkomst van socialistische afgevaardigden der beide
belligeranten, ‘een vrede zonder overwinning’ te bewerkstelligen, zoals het in het
boek heet. Tot grote ontsteltenis o.a. van de Britse socialisten weigerde niet slechts
President Wilson zijn goedkeuring aan de bewuste conferentie te hechten. Wat
meer is, beide exponenten van het Amerikaanse socialisme - de American Federation
of Labor en de American Socialist Movement - oordeelden dat de conferentie
‘ongelegen en ongepast’ was en bovendien ‘schadelijk’.
Het was niet de eerste maal dat de Britse en Amerikaanse socialisten van mening
verschilden, en het zou geenszins de laatste zijn. Te meer daar de Britse socialisten
absoluut met MacDonald overtuigd waren dat het Amerikaanse socialisme ‘een
halve eeuw achterstand had’. Achterstand die zij toeschreven aan het feit dat de
Amerikaanse socialisten er niet in waren geslaagd - in tegenstelling met hunzelf een socialistisch eenheidsfront tussen partij en vakbonden te bewerkstelligen. Hun
zienswijze is sindsdien op dat gebied nog niet gewijzigd en het feit dat de American
Labor Party tijdens de eerste helft der maand oktober 1956 werd ontbonden, kan
hun slechts in die overtuiging sterken. De American Labour Partij was inderdaad
een unicum in het Amerikaanse politieke leven; een unicum dat bovendien tot de
staat New-York was beperkt. De partij werd immers in onderlinge verstandhouding
opgezet door de plaatselijke socialisten en vakbondleiders.
Maar zijn de betrekkingen tussen Britse en Amerikaanse socialisten om zo te
zeggen nooit hartelijk en vertrouwelijk geweest, dan moet daar onmiddellijk tegenover
worden geplaatst dat de houding der Britse linksgezinden ten overstaan van de
Amerikaanse staat en natie tijdens de afgelopen twee eeuwen gevariëerd heeft van
lyrische bewieroking tot de meest onbarmhartige verkettering, rasechte communisten
waardig. Een zwenking die onlangs opnieuw werd beklemtoond door de reacties
der Britse socialisten op de Amerikaanse staatssecretaris, dhr. Dulles. Jarenlang
is deze verketterd, tot hij plots, in verband met de Suezcrisis, tot redder van de vrede
werd gepromoveerd!
Het is natuurlijk niet mogelijk binnen het bestek van dit overzicht, twee eeuwen
in ogenschouw te nemen, zoals dhr. Henry Pelling het in zijn boek doet. Toch moet
er op gewezen worden dat de ‘radikalen’, zoals de linksgezinden toen werden
genoemd, de Amerikaanse revolutie tegen hun eigen land twee eeuwen geleden
net zo uitbundig hebben toegejuicht als de extreme socialisten vandaag met dhr.
Bevan de volkeren der Britse koloniën als het ware dagvaarden te rebelleren tegen
de Britse overheersing. Geen wonder dus dat Britse radikalen, b.v. Major Cartwright,
reeds in 1775 in volle ernst konden uitroepen dat de Amerikaanse onafhankelijkheid
‘het edelste experiment was dat ooit in de menselijke aangelegenheden werd
ondernomen’. Korte tijd nadien bazuinde een ander Brits radikaal zelfs uit dat ‘het
regeringssysteem op zuiver representatieve basis, bevrijd van alle overerfelijke
nonsens, in Amerika is ontstaan’.
Niet eens twintig jaar later zouden dezelfde radikalen de Franse revolutie
ongestoord, klakkeloos toejuichen. En niet slechts de radikalen. Ook de Whigs, of

Streven. Jaargang 10

liberalen, namen aan dit jubelkoor deel. Het is pas nadat de Napoleontische oorlogen
1)
een vrij sterk nationaal karakter hadden gekregen, ontdaan van al de so-
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Henry Pelling, America & The British Left: From Bright to Bevan’. - Uitg. Adam and Charles
Black, Londen, 1956. Prijs in G.B. 18 shillings.
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ciale verdiensten die de radikalen en Whigs hadden gemeend er in te moeten
ontdekken, dat hun enthousiasme het zwijgen werd opgelegd.
De twee merkwaardigste zaken die dhr. Pelling ons in zijn boek bijbrengt, zijn
evenwel, naar mijn mening, deze:
Zijn de Britse linksgezinden uiterst wispelturig geweest door de loop der tijden
ten opzichte van de Verenigde Staten, dan hebben de Britse conservatieven
tegenover ditzelfde land een vrij scherp afgetekende gedragslijn gevolgd, gaande
van de uitgesproken vijandigheid tegen hun opstandige neven der XVIIIe eeuw tot
een staalsterk bondgenootschap met hun afstammelingen, in de XXste. Zelfs hun
ontevredenheid van het ogenblik met dhr. Dulles zal er in de grond weinig aan
veranderen.
De tweede merkwaardigheid is deze:
Het radicalisme der Britse socialisten van vandaag is doordrenkt met het
radicalisme der Amerikaanse. En dit wel in de volgende omstandigheden.
We zagen boven dat men er in de Verenigde Staten nooit in is geslaagd eenheid
te bewerkstelligen tussen de socialistische partij, of juister partijen, en de vakbonden.
In de Britse Eilanden, daarentegen, is de Labour-party essentieel het
scheppingswerk der vakbonden. Vandaar dat deze laatste zo'n grote
medezeggenschap hebben in het bestuur van de eerste, tot grote ergernis der
Bevanisten die de partij boven de vakbonden plaatsen. Nu moet U evenwel weten
dat dhr. Bevan en een aantal zijner strijdmakkers produkten zijn van het zogenaamde
Labour College, een soort socialistische universiteit, dat oorspronkelijk in 1899 in
Oxford is opgericht onder de benaming Ruskin College door een schatrijke
Amerikaanse socialistische intellectueel, en dat nadien naar Londen werd
overgeplaatst, nogmaals met de steun van Amerikaanse socialisten. Dhr. Pelling
wijst er overigens op hoe tijdens de eerste decennia van deze eeuw alle degelijke
socialistische literatuur waar de Britse socialisten en de studenten van genoemd
college zich aan hebben gevoed, van Amerikaanse oorsprong was. Een verschijnsel
dat de auteur verklaart door er op te wijzen dat de kloof tussen socialisten en
vakbonden in de Verenigde Staten de eersten er toe hebben geleid hun aanhang
onder de intellectuelen te zoeken en tevens een meer extreem socialisme aan te
hangen. Daarmee hebben zij dan door hun geschriften, vermeld college en contacten,
een flink deel hunner Britse geestesgenoten doordrenkt.
Andere bijzonder leerrijke bladzijden van het boek behandelen de houding der
Britse socialisten inzake het ‘New Deal’ van wijlen President Roosevelt, en het
presidentschap van dhr. Truman na de oorlog. Twee kort op elkaar volgende perioden
der Amerikaanse geschiedenis, tijdens welke de Britse socialisten hebben gezweefd
tussen de meest uitbundige lofbetuigingen en voorzichtig voorbehoud, ja uitgesproken
vijandschap. Soms zelfs, zonder dat zij er zich klaarblijkelijk van bewust zijn. Zo riep
een hunner onlangs uit bij de bespreking van een Amerikaans boek: ‘Het was me
helemaal ontgaan hoe uitbundig pro-Amerikaans wij in de ver verleden dagen van
vóór 1950 zijn geweest’.
Hugo A.J. van de Perre

In memoriam Professor Grootaers
Eind oktober, in de nacht van vrijdag op zaterdag, overleed op 71-jarige leeftijd, in
zijn rustig huis aan de drukke Naamse steenweg te Heverlee-Leuven, de Vlaamse
linguïst, neerlandicus en foneticus, professor Ludovic Grootaers. Hij werd geboren
te Tongeren in 1885, deed humaniora gedeeltelijk in zijn geboortestad, gedeeltelijk
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te Sint-Truiden en kwam naar Leuven Germaanse filologie studeren bij Lecoutere,
Bang, Colinet, Scharpé en De Cock. In 1907 promoveerde hij er tot doctor met een
dissertatie over het dialect van Tongeren, die reeds in 1908 in de Leuvense Bijdragen
werd gepubliceerd. Van 1907 tot 1935 was hij leraar middelbaar onderwijs: 12 jaar
lang doceerde hij Nederlands, eerst te Nijvel, dan te Namen; daarna nog 18 jaar
Engels en Nederlands aan het atheneum te Leuven.
Zijn professorale loopbaan aan de uni-
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versiteit begon in 1920, toen hij assistent werd van professor Noyons, directeur van
het instituut voor fysiologie; in 1922 werd hij benoemd tot directeur van het fonetisch
laboratorium, in 1924 tot docent, in 1935 tot professor ordinarius aan de faculteit
van wijsbegeerte en letteren. Hij doceerde dan: algemene en experimentele fonetiek
(in het Nederlands en het Frans), klankleer en orthofonie van het Nederlands,
Vlaamse dialectologie en methoden der moderne dialectstudie, filologische
oefeningen over het Nederlands en verklaring van Duitse schrijvers. In 1955 werd
hij tot het emeritaat bevorderd.
Een halve eeuw lang heeft deze grote, maar bescheiden geleerde onverpoosd
gewerkt in de stilte van zijn studeerkamer. Wat hij in al die jaren heeft gepresteerd
voor de wetenschap, voor zijn land en zijn volk, voor zijn universiteit en zijn studenten,
kan ik onmogelijk in enkele minuten ontvouwen. In de eerste plaats was hij foneticus
en dialectoloog. Hij publiceerde een studie over de kwantiteit der vocalen in het
dialect van Tongeren, baanbrekende opstellen over het eigenaardige Limburgse
accent en, samen met Jan Grauls, een klankleer van het Hasselts dialect.
Na de oorlog 1914-'18 stichtte hij de Zuidnederlandse dialectencentrale, waaraan
de naam Grootaers wel voor altijd zal verbonden blijven. Met woord en pen, in
vergaderingen van wetenschappelijke kringen en congressen, in dagbladen en
tijdschriften ijverde hij voor het wetenschappelijk onderzoek van onze dialecten. Hij
hield zijn landgenoten voor wat men in andere landen reeds had verwezenlijkt op
het gebied van dialectenonderzoek en taalgeografie. Hij liet het niet bij plannen,
maar sloeg de hand aan de ploeg. Tot dusver zond hij een 50-tal vragenlijsten uit,
sommige vrij omvangrijke, waarop in totaal een paar tienduizentallen antwoorden
in de vorm van ingevulde lijsten binnenkwamen. Het belang van het aldus ingestuurde
materiaal kan slechts door de vakman ten volle worden beseft. Uit dat materiaal is
tot dusver door hem en zijn medewerkers slechts een zeer klein gedeelte
gepubliceerd, nl. een 40-tal woordgeografische studiën. Dat het hierbij moest blijven
ligt aan het ontbreken van steun van officiële zijde.
Professor Grootaers schreef nog een gedetailleerde geschiedenis van het
Zuid-Nederlands dialectenonderzoek met een uitvoerige bibliografie. Van 1927 tot
1951 publiceerde hij, geheel alleen, in de Handelingen van de koninklijke commissie
voor Toponymie en Dialectologie, elk jaar een uitgebreid kritisch overzicht van al
wat er in de loop van het vorig jaar verscheen op het gebied van de Nederlandse
dialectstudie. Sedert 1920 was hij redactiesecretaris van het filologisch tijdschrift
Leuvens Bijdragen en torste hij, weer gans alleen, heel de last en de beslommeringen
op zijn schouders die de uitgave van een tijdschrift meebrengt. De neerslag van het
verbazend aantal werken over alle onderdelen van de linguïstiek die Grootaers heeft
doorgewerkt, vinden we in zijn Inleiding tot de Taalkunde en de Geschiedenis van
het Nederlands, een werk dat hij van zijn meester, professor Lecoutere, had
overgenomen en dat hij van de eerste tot de laatste bladzijde heeft herschreven.
Het wordt als handboek gebruikt aan alle Nederlandstalige universiteiten in België,
Nederland en Zuid-Afrika. Hoe professor Grootaers nog de tijd vond om een lijvig
Frans-Nederlands, Nederlands-Frans woordenboek te schrijven, dat reeds 12-maal
werd herdrukt, blijft ons allen een raadsel.
Tot enkele weken voor zijn onverwachte dood heeft hij zijn werk onverdroten
voortgezet. Nu zijn nijvere hand voor altijd de pen heeft neergelegd, is het mij een
troost te mogen hopen dat God zijn trouwe dienaar reeds bij Zich heeft geroepen
in de eeuwige rust.
J.L. Pauwels
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Een Verlaine-biografie
Rogier van Aerde heeft zich als schrijver op velerlei gebied bewogen en voorspoed
1)
en tegenslag gekend. Zo juist komt er van zijn hand een boek van de pers dat,
voorzover te voorzien valt, zijn weg

1)

Rogier van Aerde, De arme bruiloftsgast. - De Fontein, Utrecht, 1956, 263 pp.
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wel zal vinden onder het lezend publiek. Vooreerst om het précaire onderwerp - de
tragedie Verlaine-Rimbaud blijft een pikante en gewilde historie -, vervolgens om
de boeiende wijze waarop de auteur zich kweet van zijn taak.
Paul Verlaine is het type van de dichter pur-sang en van de verloren, meer dan
verloren en altijd weer verloren zoon. Het is het wonder der wonderen dat deze diep
gevallen en bijna onverlosbare mens de simpelste, de puurste, de diepste en meest
materieloze poëzie geschreven heeft, die er bestaat, poëzie van zo zielsinnige klank
en zo directe ontroering, zo echt en zuiver van woord en sentiment, dat ze iedereen
aanspreekt en tijdeloos blijkt te zijn. Er is wellicht geen mensenhart, waarin het boze
en demonische, het lage en onterende zo verontreinigend en verwoestend om zich
heen greep als in het onmenselijk geteisterde hart van deze dichter. Doch daarnaast
moet hij ogenblikken gehad hebben van allerzuiverste verrukking, waarin er iets in
hem zingen ging of te trillen begon, een stem, een snaar, iets ongekends en
mysterieus, het eeuwige wonder der poëzie. Zijn mooiste bundels hadden een
oplaag van drie-, vier-, vijfhonderd exemplaren, die niet verkocht werden. ‘Sagesse’,
dat wonderlijke boekje, welks voornaamste verzen thans iedereen kent en dat hij
schreef na zijn bekering in de Belgische gevangenis, werd na enige maanden als
oudpapier verkocht en slechts enkele exemplaren werden gered door een bediende
in de uitgeverij.
‘Sagesse’, mèt de sequenzen van Jaccopone da Todi en met een aantal verzen
van Gezelle, wellicht de zuiverste en innigste uitademing der religieuze ziel, is
geboren uit een mensenhart dat met de grofste sexuele verontreinigingen vertrouwd
was en er tot aan zijn dood altijd weer toe zou terugkeren. De hand die ‘Sagesse’
schreef, schreef ook talloze verzen, waarbij satan moet hebben geglimlacht. Verlaine
was een volkomen willoos mens, overgevoelig en hartstochtelijk, weerloos
overgeleverd aan alle invloeden van buiten. Zijn huwelijk met een kind van zestien,
zeventien jaar was een idylle van een ogenblik, maar de absinth en Rimbaud
verstoorden de idylle en Verlaine was spoedig weer verlorener dan ooit. Arthur
Rimbaud, die uit de Ardennen naar Verlaine te Parijs kwam, bleek een geniale
vlegel, brutaal en onmaatschappelijk als een straathond. Het woord is niet te sterk
voor deze zwerver die moedwillig brak met letterlijk alle vormen van omgang en
samenleving, en dit op de grofste en onsmakelijkste wijze. Rimbaud, die later te
Marseille, volgens het relaas van zijn zuster Isabelle, berouwvol en verzoend sterven
zou, wekte een vreemde hartstocht in Verlaine, die niet tot rust kwam voor zijn dood
in al de ellende ener Parijse achterbuurt.
Maar ook deze allerverlorenste zoon had een priester bij zijn sterfbed, wie hij al
de triestheid en heel de neergang van zijn leven belijden kon. ‘Mon Dieu, Mon Dieu,
Vous m'avez blessé d'amour et la blessure est encore vibrante’. Deze schrijnende
bekentenis kleeft als een goddelijk zegel op het misvormde leven van de arme
Verlaine. De enigen die hem ten einde toe trouw bleven en op zijn betere instincten
bleven hopen, waren zijn moeder en een vriend uit zijn jeugd.
Rogier van Aerde heeft dit leven van de dichter-vagebond geschreven met innige
deelname van hoofd en hart. Er zijn geen geschiedwerk in nuchter wetenschappelijke
stijl; het is de zeer menselijke hier en daar uitvoerigheden die het boek enigszins
schaden en tekorten die men aangevuld zou wensen. Zo is de episode der Parijse
Commune na de Franse nederlaag in 1871 overmatig ruim beschreven, terwijl de
laatste levensjaren van de dichter wat erg summier behandeld worden. Het leven
van Verlaine is nu juist geen lectuur voor een nonnen-eetzaal en biedt veel waarover
vroeger graag gezwegen werd. Van Aerde heeft dit alles zonder het voorbij te gaan
met kiese en gevoelige hand geschreven en zo een Lebensbild ontworpen, dat de
werkelijke Verlaine in heel zijn vibrerende menselijkheid voor de lezer oproept. Het
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is de boeiende biografie geworden van een der meest verlorenen en tevens fijnst
besnaarden uit de geschiedenis der letteren.
J. van Heugten S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst
Pol, Dr. W.H. van de, Het Wereldprotestantisme. - Romen & Zonen,
Roermond-Maaseik, 1956, 16 × 24, 336 pp., geb. f 16.75 en f 18.50.
Na zijn reeds algemeen bekende werken Het christelijk Dilemma en Karakteristiek
van het reformatorisch Christendom heeft de Nijmeegse Hoogleraar ons in Het
Wereldprotestantisme wederom een voortreffelijk boek geschonken. Het maakt deel
uit van de reeks De Godsdiensten der Mensheid (onder redactie van Dr. J.P. Michels
O.P.) en richt zich niet allereerst tot vaktheologen en studenten, maar tot een zo
wijd mogelijke lezerskring. ‘Het wereldprotestantisme wordt in de eerste drie
hoofdstukken beschreven in zijn opkomst in Duitsland, Zwitserland en Engeland.
Aan het tweede hoofdstuk, dat handelt over het hervormd protestantisme, zijn enkele
paragrafen toegevoegd, die speciaal op ons land betrekking hebben. Daar het
anglicanisme het meest open en veranderlijke type van protestantisme is, dat zich
nog steeds niet heeft vastgelegd op een definitieve keuze en stabilisatie, moest de
geschiedenis ervan worden voortgezet tot op onze tijd. Ook hier gaat het echter om
het totaalbeeld van het anglicanisme als eigen vorm van christendom. Het
slothoofdstuk beschrijft de gang van de reformatie naar het hedendaags
wereldprotestantisme, opdat dit laatste de lezers geleidelijk helder voor de geest
kome te staan in zijn wording, samenhang en uiteindelijke eenheid’ (15v.). Het is
onmogelijk om in het kort bestek van deze recensie de volle rijkdom van dit knap,
deskundig en vlot geschreven overzicht tot zijn recht te laten komen. Met name
werden wij persoonlijk geboeid door het buitengewoon interessante hoofdstuk over
het anglicaans protestantisme; wij bekennen dankbaar, dat Schr. ons een nieuwe
kijk hierop gegeven heeft. Als wij een enkele kritische opmerking mogen maken:
hier en daar ware o.i., vooral met het oog op de niet-theologisch gevormde katholieke
lezers, een ietwat scherpere formulering op haar plaats geweest. Zo b.v. waar
gezegd wordt: ‘Alle vormen, typen, richtingen en groeperingen van het
wereldprotestantisme bezitten in dit gemeenschappelijk reformatorisch getuigenis
(de visie op het Evangelie, op het wezen en de functie van de geloofsdaad, op het
heilswerk van Christus en de enige heilsweg voor de christen, op de verhouding
tussen de zonde van de mens en de genade van God, op de rechtvaardiging door
het geloof alleen, op de Heilige Schrift als enige kenbron van de Openbaring, op
de drie reformatorische sola's) een brede basis van een werkelijk echte en hechte
geloofseenheid’ (139v.). De werkelijke echtheid en hechtheid dezer geloofs-eenheid
kan immers niet groter zijn dan de geloofs-waarheid van die ‘brede basis’. Zo b.v.
ook waar over het anglicanisme gesproken wordt als ‘op weg om een microcosmos
te worden van de gehele christenheid’ (249) en ‘een proto-type van de komende
Wereldkerk’ (251). Vermelden wij nog de selecte en uitstekende literatuurlijsten, die
aan elk hoofdstuk zijn toegevoegd. Prof. van de Pol heeft met dit boek de voor ons
allen zo noodzakelijke kennis van het wereldprotestantisme aanzienlijk verrijkt en
vergemakkelijkt, en overtuigend aangetoond dat het ‘klaarblijkelijk in een stadium
van vernieuwing en herleving verkeert’ (10).
F. Malmberg

Polman, A.D.R., De theologie van Augustinus, I: Het Woord Gods bij
Augustinus. - J.H. Kok, Kampen, 1955, 253 pp., f 8.90.
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De bekende gereformeerde hoogleraar onderneemt een reeks studies over de
theologie van Augustinus, waarvan dit eerste deel handelt over het Woord Gods.
Na een dertigtal bladzijden over het Eeuwige Woord dat mens is geworden, wordt
de rest van het boek gewijd aan de H. Schrift en de prediking. Uit deze merkwaardige
proportie blijkt, zoals ook de inleiding erkent, dat het hier gaat om een typisch
gereformeerde visie op Augustinus. Maar al is deze bril dan sterk gekleurd, hij laat
ons in het overstelpend rijke werk van de kerkleraar toch momenten zien, die
gewoonlijk in de schaduw blijven. Met name geldt dit voor het hoofdstuk over het
Woord Gods in de prediking. Elders echter schijnt de auteur minder beijverd om
een begrip van Augustinus, dan om het bewijs dat de Rooms-Katholieken zich ten
oprechte op hem beroepen. In de hitte van de polemiek worden dan onhoudbare
beweringen gelanceerd. Zo dat de gedachte van de vergoddelijking door de genade
bij Augustinus een exceptie is (p.
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149): het boek van de protestant J. Stoop (Die deificatio hominis in die Sermones
en Epistulae van Augustinus, 1952) had hem daar beter kunnen leren. Of dat voor
Augustinus ‘ook de kerk niet onfeilbaar is’ (p. 65). Augustinus erkent dat ook heilige
bisschoppen, en zelfs regionale concilies (de schrijver beseft, dat in het augustijnse
taalgebruik ‘concilium plenare’ niet een algemeen concilie betekent, maar een
regionale bijeenkomst van meerdere kerkprovincies; daarom vertaalt hij ook door
‘plenair’ concilie; maar bij een oningewijde lezer wekt deze uitdrukking een onjuiste
indruk) kunnen dwalen; als zij echter in de eenheid der gehele Kerk blijven, zal de
H. Geest hun juister inzicht verlenen. Maar dat de Katholieke Kerk als geheel zou
kunnen dwalen, heeft Augustinus nooit gezegd, en zou hij ook zeer beslist afwijzen.
Onjuist is ook de strekking, die wordt gegeven aan de befaamde uitspraak: ‘Ik zou
aan het evangelie niet geloven, als het gezag der Katholieke Kerk mij niet zou
bewegen’. Misschien heeft Polman gelijk, dat hier gedoeld wordt op het geloof der
eenvoudigen, dat in dit jeugdwerk onderscheiden wordt van de wijsheid der
gevorderden. Maar ongerijmd is zijn verdere interpretatie, als zou dit geloof op
kerkelijk gezag een dood geloof zijn, en als zouden dus de eigenlijke gelovigen
zonder tussenkomst der Kerk in de Schrift het Woord Gods vinden (p. 214 v.). Eén
van beiden: of hij sluit zich bij de jeugdopvatting van Augustinus aan, en dan zou
hij moeten zeggen, dat de gevorderden ook de Schrift niet langer behoeven (p. 20);
of hij moet met de oudere Augustinus erkennen dat het geloof van eenvoudigen en
wijzen niet wezenlijk verschilt, en dan geldt de uitspraak voor alle gelovigen (vgl.
Ep. 118, 32). Wat hij er nu van maakt, is fantasie.
P. Smulders

Haering, Bernhard, Macht und Ohnmacht der Religion (Studia Theologiae
moralis et postoralis t.l.). - Otto Müller-Verlag, Salzburg, 1956, 447 pp.,
geb. D.M. 14.70.
De moraaltheoloog en schrijver van het bekende ‘das Gesetz Christi’, publiceert
hiermee de eerste grote theologische bezinning op de bloei van de
godsdienstsociologie in de laatste jaren. Zoals de ondertitel ‘Religionssoziologie als
Anruf’ het insinueert, wordt deze recente en snel groeiende wetenschap aanleiding
tot theologische verdieping en pastorale bekommernis. Een propaedeutiek onthult
de theologische achtergrond der godsd. soc.: het verschijnen van de godsdienst,
zichtbaar in een bepaalde kerkelijke structuur, binnen de concrete wereld is het
primordiale Heilsfeit, waaruit alle kernproblemen der godsd. soc. voortkomen.
Bijzondere zorg wijdt schr. aan deze vraagstukken: de analyses van élite en massa
en van de wisselwerking tussen godsdienst enerzijds en politiek, economie en
cultuur anderzijds zijn fijnzinnig ontwikkeld. Toch lijkt ons dit deel, te cultuur-filosofisch
opgevat, wat al te breed uitgewerkt in overdreven afhankelijkheid van het toch
verouderde schema van M. Weber, terwijl het actuele belang van de internationale
dimensie voor elk aspect van het sociaal-kerkelijke leven onvoldoende tot zijn recht
komt. Het werk blijft intussen zijn volle waarde behouden om zijn ruime perspectieven
en zijn eerlijkheid. Tenslotte worden, met praktische voorbeelden, doel,
mogelijkheden en waarde der godsd. soc. belicht. Beheerst worden brandende
problemen aangevat, waarbij tactvol als noodzakelijke geesteshouding tegelijk moed
en voorzichtigheid worden voorgehouden. Het werk getuigt van grote openheid van
geest en uiterst genuanceerd oordeel over het betrekkelijke van die ‘christelijke
publieke opinie’ waartoe vele kerkelijke tradities herleid mogen worden. Het zal de
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Duitssprekende landen helpen hun achterstand tegenover de USA en Frankrijk in
te lopen, en het kan de godsd. soc. een plaats bereiden als toekomstige kerkelijke
discipline.
J. Kerkhofs

Elie le Prophète. I: selon les écritures et les traditions chrétiennes; II:
au Carmel. Dans le judaïsme et l'Islam (Etudes Carmélitaines). - Descléé
de Brouwer, Brugge, 1956, 269-312 pp., 10 pl., 1 k. F. 200 (ieder).
Deze ‘summa’ over de profeet Elias bevat vijf grote delen. In het eerste worden de
Schriftuurteksten uit Oud en Nieuw Testament geboden (die van het O.T. volgens
de nieuwe vertaling van R. de Vaux O.P. in de ‘Bible de Jérusalem’). Daarop volgen
twee studies over de katholieke exegese van deze teksten. Op de derde plaats
worden de christelijke overleveringen onderzocht (Griekse, Syrische en Latijnse
Vaders; cultus in de christelijke en vooral in de orthodoxe kerk; iconografie). Het
vierde deel gaat de invloed na der Elias-figuur op de Carmelietenorde. Het vijfde
en laatste gedeelte van het werk houdt zich bezig met de
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avatars der Elias-gestalte in het Jodendom en in de Islam. Over het algemeen kan
men slechts bewondering hebben voor de overvloed van allerhande informatie die
in dit verzamelwerk werd ondergebracht. Er zijn wel een flink aantal herhalingen
aan te stippen (b.v. voor de Schriftteksten), en het geheel maakt af en toe een
rommelige indruk. Waarom werd de oude controverse tussen de Bollandist
Papebroch en de voorstanders, binnen de Carmelietenorde, van de ‘historische
continuiteit met Elias’ weer opgerakeld? De tegenstelling tussen historische waarheid
(die Papebroch in het gelijk stelt) en de Jungiaanse ‘puissance de l'archétype’ (die
toch op Elias teruggaat) lijkt wel enigszins factisch. Het gedurfde gebaar van Abbé
Jean Steinmann die de historiciteit van Elias' hemelvaart wegmoffelt met een beroep
op een extatisch visioen van Eliseus, steekt wel sterk af bij de zorg waarmede de
andere auteurs er op wijzen dat het hier een geloof gold van de eerste christelijke
eeuwen zowel in het Oosten als in het Westen. Wellicht ware het niet slecht geweest
wat orde te scheppen in het oerwoud der allegorieën en extravagante interpretaties
der Eliasfiguur in de loop der eeuwen (Elias verschijnt als ‘eerste vrijmetselaar’, als
alchimist, als maagdelijk ontvangen); in elk geval mogen de soliede geïnspireerde
teksten niet op één lijn gesteld worden met deze verwordingen, en zelfs niet met al
de louter allegorische of ‘toegepaste’ zinnen die met de geschiedenis van deze
grote Godsman verweven zijn.
J. De Fraine

Newman, Card., J.H., Pensées sur l'Eglise, vert. A. Roucou-Barthélémy
(Unam Sanctam, 30). - Ed. du Cerf, Parijs, 1956, 442 pp.,
De betekenis en de invloed van Newman op het theologische denken van onze tijd
gaat geenszins achteruit. Een uitgebreide bloemlezing van teksten rond een zo
actueel probleem als de Kerk moet noodzakelijkerwijze de aandacht trekken. Dit
niet het minst wegens de bij de uitgave gevolgde methode. Men wil uitdrukkelijk de
lezer brengen tot de onmiddellijke studie van hele werken van Newman, en liefst
nog in de oorspronkelijke taal. Vandaar nauwgezette verwijzingen aan het eind van
elk stuk naar de Franse en Engelse uitgaven; goede bibliografie ook voor persoonlijke
studie. De uitgevers erkennen ruiterlijk zich allermeest te hebben laten leiden door
de uitgave van O. Karrer, Kard. J.H. Newman, Die Kirche, 1945, 2 vols.
Autobiografische teksten werden weggelaten, alsook gehele secties uit Karrer, die
niet zo onmiddellijk met de Kerk in betrekking stonden. Vele nota's van Karrer werden
ook overgenomen met de nodige veranderingen. De inleiding op Newman's leven
en werken van Karrer viel weg, daar er reeds vele uitstekende studies bestaan in
het Frans. De indeling van de uittreksels in hoofdstukken en delen werd totaal
omgewerkt. De uitgevers trachtten een meer genetische ordening te vinden, waardoor
de meer systematische van Karrer onbruikbaar werd. De vertaling uit het Engels
werd toevertrouwd aan Mevrouw A. Roucou-Barthélémy, en nagezien door de EE.
PP. L. Ferry en Fr. Turner, Dominikanen. In dit genre zal deze uitgave zeker tot
voorbeeld strekken voor andere dergelijke bloemlezingen.
P. Fransen

Liener, Josef, Wort ohne Antwort, zur Krise des religiösen Gespräches.
- Wien, Herder-Seelsorgerverlag, 1956, 180 pp., S 39.
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S. constateert, dat het godsdienstig gesprek in de tegenwoordige tijd veel aan
waarde heeft ingeboet. Velen durven niet voor hun overtuiging uit te komen, anderen
zien er tegen op, een vraag te stellen uit vrees voor een antwoord, of uit een zeker
scepticisme, dat het antwoord hen toch niet bevredigen zal. Vandaar dat menigeen,
om welke reden dan ook zich in diep stilzwijgen hult. Om iedereen, die zijn geloof
uitzaaien wil, te helpen, behandelt S. in een achttal hoofdstukken allerlei moderne
problemen die in verband met de godsdienst staan, juist in de vorm van een gesprek.
Voor hen die met andersdenkenden en niet-gelovigen in contact komen is dit boekje
erg nuttig, omdat het hun de weg wijst, hoe zij op verschillende moeilijke problemen
een zeer lichtend antwoord kunnen geven.
P. Grootens

Merwe, Dr. B.J. van der, Pentateuch-tradities in de Prediking van
Deuterojesaja. - Wolters, Groningen, Djakarta, 1956, 280 pp., f 12.50.
Een gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop Isaias 40-55
gebruik maakt van de belangrijkste verhaalstoffen in de eerste boeken van de Bijbel.
Daaruit blijkt, dat de profeet die boeken niet heeft benut, maar dat hij op zelfstandige
wijze heeft geput uit dezelfde overlevering, welke de Pentateuch op zijn
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eigen manier zou vastleggen. Zorgvuldig, voor vakkringen bestemd werk, dat de
zuidafrikaanse wetenschap eer aandoet.
H. Renckens

Filosofie en psychologie
Oegema van der Wal, Th., Proeve ener Theoretische Kleurenpsychologie.
- Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen, 1956, 176 pp., f 8.75.
Nadat van deze auteur reeds een Praktische Kleurenpsychologie is verschenen,
biedt hij ons thans een studie aan over de achtergronden en betekenis van de
kleurbeleving. Het probleem wordt vooral benaderd vanuit de leer der archetypen,
terwijl ook bijzondere nadruk valt op de verhouding tussen de mens en zijn omgeving.
Enkele kleurentests komen ter sprake, alsmede de kindertekening en de
schilderkunst. Deze studie opent belangwekkende perspectieven, hoewel de
psychologische verwerking op meerdere plaatsen vaag en onbevredigend blijft.
Voor een deel hangt dit tekort samen met de huidige stand van de psychologie,
maar wellicht komt dit ook voort uit een gebrek aan consequente opbouw en streng
verantwoord gebruik van termen, tengevolge van een eclectische hanteren van de
psychologie. Wie zich wil verdiepen in deze problemen, zal in dit boek vruchtbare
gedachten vinden, waardoor de weg wordt geopend voor verder onderzoek.
J.M. Kijm

Müller-Eckhard, Hans, Grundlagen der Geschlechtserziehung. - Ernst
Klett Verlag, Stuttgart, 156, 259 pp., D.M. 13.80.
In zekere zin ten vervolge op Das unverstandene Kind (dat reeds in een Nederlandse
vertaling verscheen bij het Spectrum te Utrecht), schreef de auteur op veler verzoek
dit boek over de ‘Geschlechtserziehung’. Kort samengevat behelst het een pleidooi
voor integratie van dieptepsychologische gegevenheden in de christelijke opvoeding,
zulks speciaal met betrekking tot de geslachtelijke opvooeding. De inleiding is veeleer
christelijk antropologisch getint en doet méér veronderstellen dan de daaropvolgende
gematigd-Freudiaanse beschouwingen welke geïllustreerd zijn met gevallen uit de
praktijk. De auteur breekt een lans voor de psycho-analytische probleembenadering
en -therapie, hoewel hij de ontmoeting der geslachten wel degelijk ziet in het licht
van de ik-gij verhouding en als een androgyne completering welke scheppend streeft
naar de goddelijke harmonie van de eerste paradijsmens. Hij tracht alle geslachtelijke
liefdesbetrekkingen te zien onder het aspect van de drie door Solowjow
onderscheiden categorieën: de zuiver animale natuur, de alledaagse sociale en
burgerlijke moraal, en het geestelijk-goddelijke principe van de menselijke persoon.
M.i. is dit niet geheel gelukt, maar is de poging daartoe respect afdwingend, instructief
en zeker lezenswaard.
J.J.C. Marlet
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Bollnow, Otto Friedrich, Neue Geborgenheit. Das Problem einer
Überwindung des Existentialismus. - W. Kohlhammer, Stuttgart, 1955,
247 pp., D.M. 14.60.
Bedoeling van dit voortreffelijk boek is niet even af te rekenen met het existentialisme,
dat de crisis van de huidige tijd tot uitdrukking brengt zonder een oplossing te geven,
maar wel te trachten duidelijk te maken welke taak ons wacht, indien wij het
existentialisme serieus nemen. De filosofie heeft hier een bescheiden rol te vervullen
en daartoe draagt Bollnow in dit werk bijzonder goed bij, door zijn fenomenologische
analyses. Deze wijzen juist vanuit het concrete ervaren naar de positieve zijde van
ons bestaan hier op aarde, om zodoende van de angst en vertwijfeling waaronder
we lijden bevrijd te worden. B. wil niet terug naar een vroegere zekerheid, die voorbij
is, maar wel door de nood van de tijd heen zoeken naar een nieuwe zekerheid. Zo
lezen wij over ‘Situation und Entscheidung’, over troost, geduld, hoop, dankbaarheid,
over ‘Heil’, over de betekenis van het huis, over het feest. De ervaring der dichters
wordt hierbij rijkelijk benut, wat het lezen van deze bladzijden tot een nog groter
genot maakt.
J.H. Nota

Sociologie
Ponsioen, Dr. J. en Veldkamp, Dr. G.M.J., Vraagstukken der
Hedendaagse Samenleving. - Uitg. Paul Brand N.V., Bussum, 1956, 419
pp., f 17.90.
Na ‘Wijsgerige grondslagen’ (door Dr. J. Ponsioen) verscheen als tweede werk

Streven. Jaargang 10

292
in de reeks De Menselijke Samenleving een belangwekkend boek waarin de
schrijvers - door hun deskundigheid tot voorzichtigheid gemaand - niet de
vraagstukken doch vraagstukken van de hedendaagse samenleving aan een
onderzoek onderwerpen. Niettegenstaande deze beperking beslaat de inhoudopgave
alleen al 6 pagina's kleine druk en deze zijn op zich reeds een studie waard. Dit
nieuwe werk is zeker niet ontstaan uit lust tot speculatie. Het is eerder een boek dat
op verantwoorde wijze de mens en zijn samenleving wil dienen, in het bijzonder de
katholieke mens in de huidige samenleving. Op consequente wijze hebben de
schrijvers enkele grote vraagstukken in hun historisch perspectief geplaatst en
geconfronteerd met de leer en opvattingen der Kerk, waarbij zij het onderlinge
verband der problemen niet uit het oog verloren. Beide schrijvers zijn productief en
het is dan ook niet verwonderlijk dat enkele gedeelten in het boek het karakter van
bekendheid uit vroegere publicaties dragen. Een nadeel is dit geenszins, want
daardoor wordt dit boek waardevol in handen van de velen die niet in de gelegenheid
zijn de vele publicaties gewijd aan onze samenleving te volgen terwijl zij toch met
de problemen ervan regelmatig in aanraking komen. Men mag immers wel aannemen
dat de mens zich nimmer zo intensief heeft bezig gehouden met de verschijnselen
der eigentijdse samenleving als de hedendaagse cultuurmens. Niet alleen de politicus
ontkomt niet aan de noodzaak de vraagstukken van onze samenleving onder ogen
te zien, ook de kiezer houdt er een opinie met betrekking tot de politieke samenleving,
de arbeidsverhoudingen, de inkomens-verdeling, het standsbesef, de sociale
zekerheid en de invloed van de Kerk op het ‘dagelijkse leven’ op na. De geestelijke
leiders, zoals de geestelijkheid en de opvoeders, stuiten voortdurend op de noodzaak
de individuele mens in relatie tot zijn relaties te benaderen. De industriële leider
staat voor het feit dat zijn bekwaamheden als zakenman en technicus niet meer
toereikend zijn, ook hij kan immers de verschijnselen in de samenleving niet zonder
meer terzijde laten. Dat de schrijvers er meer naar streefden de vraagstukken luciede
te maken dan oplossingen te construeren geeft de lezer de kans zelfstandig door
te denken en te begrijpen dat het niet voor de hand ligt dat op de ingewikkelde en
intervenierende vraagstukken een afdoend en algemeen geldend antwoord gegeven
kan worden. De katholiek is van huis uit misschien wel wat al te veel verwend
geworden: de kerkelijke overheid heeft immers van oudsher bij het opduiken van
nieuwe geestesstromingen, van nieuwe mens- of levensopvattingen telkens opnieuw
het antwoord klaar gehad. De opduikende nieuwigheden waren meestal zo extreem,
zo duidelijk tegen de draad dat de dwaling ‘voor de hand’ lag. In onze tijd, die een
zo gecompliceerde samenleving kent, neemt de kerkelijke overheid beslissingen of
doet zij uitspraken die velen niet direct begrijpen (vastenwet, avondmis, kin dertal
e.d.) omdat deze velen ‘de traditionele beginselen van de traditionele vormen niet
onderscheiden’ en omdat zij hun eigen tijd niet begrijpen. Er vallen dus vragen te
beantwoorden. ‘Het belangrijkste zal zijn dat de antwoorden tegelijk waar en raak
zullen zijn’, zeggen de beide schrijvers. Vandaar dat zij sommige vastgeroeste of
veel verspreide valse meningen omver stoten, zoals bijvoorbeeld de vermeende
opvatting als zou de arbeid een gevolg van de erfzonde zijn en als zouden de
minderbegaafden zich zo veel sterker voortplanten dan de meerbegaafden. Dit boek
is een warme aanbeveling aan iedere katholiek die bewust samen-leeft, waard.
drs Chr. L. Heyen

Zischka, Anton, Arbeid voor het Avondland. De mogelijkheden tot
vreedzame opbouw van een rijkere wereld. - Nederlands Boekhuis,
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Tilburg, P. Vink, Antwerpen, 1956, 287 pp., geïllustreerd met 8 kaarten
en 29 foto's, geb. f 7.90, B. Fr. 129.
Het doel dat Zischka met dit nieuwste reportage-werk beoogt, is ons vertrouwen in
de toekomst te versterken. Zijn thesis, schematisch geformuleerd luidt: in de minder
ontwikkelde gebieden, vooral die van het nabije Oosten en Afrika, ligt zoveel
ongedane arbeid te wachten, dat het Avondland zich van elk werkeloosheidsspook
kan ontdoen en bovendien alle grondstofbronnen kan ontsluiten, die het nodig heeft.
Door een grootse aanpak van de ontwikkelingsproblemen aldaar kan Europa zijn
economische en ethische positie zo versterken, dat de wereldvrede een duurzame
basis krijgt. Dit wordt de geduldige lezer ingestampt met een verbluffende overvloed
van feitenmateriaal, niet alleen uit de beoogde gebieden zelf, maar daarnaast ook
uit elk der overige werelddelen, wat als een onweerstaan-
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bare waterval over hem heen bruist. Een boeiend boek, een echt Zischka-boek, in
meeslepende reportage-stijl.
W.

Kunst en cultuur
Poortenaar, Jan, Rembrandt, zijn kunst en zijn leven. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam/Antwerpen, 4e druk, 1956, 120 pp., gëill. f 9.75.
Het boek van Jan Poortenaar heeft niet de pretentie, nieuwe historische ontdekkingen
te melden over het leven en de werken van Rembrandt; het geeft de beschouwing
van een kunstenaar over een der grootste meesters van de schilderkunst. Dit boek
werd uit diepe bewondering voor Rembrandt geschreven, en daaraan dankt het ook
zijn grote aantrekkelijkheid. Van persoonlijk archiefonderzoek heeft de schrijver
blijkbaar afgezien, want in het voorwoord vermeldt hij, dat zonder de onderzoekingen
van geleerden als Bredius, Hofstede de Groot, Bode, Valentines en anderen, zijn
boek niet zou geschreven zijn. Toch heeft de schrijver één bron wel benut, en op
uitstekende wijze, n.l. de kunstwerken zelf van Rembrandt. Hier vond hij ruimschoots
de inspiratie voor zijn boeiende observaties, rake typeringen en enthousiaste
beschrijvingen. Somtijds heeft de schrijver wel wat veel kritiek op de historici die
meer onderzoekers zijn dan fijnproevers; dit doet dan afbreuk aan de gaafheid van
het boek. Maar overigens is dit werk, dat thans in de vierde druk verschijnt, door
inhoud en door de fraaie uitgave een waardige bijdrage tot de viering van het
Rembrandtjaar.
C. de Groot

Stubbe, Dr. A., Albert Servaes (Keurreeks nr 63). - Davidsfonds, Leuven,
1956, 275 pp., 63 pl., ing. F. 92, geb. F. 120 (leden F. 46 en 60).
In de jongste Vlaamse kunstgeschiedenis is Albert Servaes een zeer delikaat en
kompleks geval. Dr. Stubbe heeft de moed gehad er een lijvig boek aan te wijden,
dat jammer genoeg niet veel zoden aan de dijk zet. Wel brengt Dr. Stubbe
interessante gegevens en hier en daar boeiende analyses, maar haast nergens een
klaar omlijnd standpunt, zeker niet een verantwoorde synthese. In sommige kringen
is Servaes eenvoudigweg vergeten, wat zeker onrechtvaardig is. Voor hen mag het
boek van Stubbe een eerherstel zijn. In andere kringen echter blijkt het werk van
Servaes niet bepaald door zijn intrinsieke waarde, maar door het lawaai dat er rond
ontstaan is. Servaes is voor deze brede kringen van goedmenende Vlamingen het
inbegrip van de moderne religieuze kunst, soms zelf van de moderne kunst als
zodanig. Wij erkennen gaarne de waarde van Servaes. Maar met dergelijke
kinderachtige overdrijvingen kan het werk en de persoon van Servaes slechts
geschaad zijn. Meer dan bij iemand anders moet men in het werk van Servaes een
strenge selectie doorvoeren en de moed hebben om de betekenis ervan tot haar
ware proporties te herleiden.
G. Bekaert
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Stevo, J., Marie Howet; Nyns, Marcel, Georges Lemmen; Lyr, René,
Louis Thévenet; Burssens, Gaston, Floris Jespers; Bodart, Roger,
Jacques Maes. - Ministerie van Openbaar Onderwijs - De Sikkel,
Antwerpen, per deel: 16 pp., 1 portret van de kunstenaar, 1 kleurplaat,
24 buitentekstplaten, geb. 60 Fr.
Marie Howet, één van de persoonlijkste artisten der Ardennen, toont de atmosferische
sensibiliteit van haar streek in haar zin voor schakeringen; in het buitenland krijgt
haar werk de zonnigheid van het zuiden of de donkerte van de Keltische wereld.
Binnen het realisme blijvend, brengt trouw aan onverdroten werk haar tot een steeds
sterker picturale constructie. Uitstekende vertaling der inleiding door K. Jonckheere.
- Het werk van Georges Lemmen roept het intense kunstleven ten tijden van de XX
en de Libre esthétique op, de bekoorlijkheid van het post-impressionisme en van
het eerste herleven ener zinvolle sierkunst. - Thévenet's betekenis als schilder
groeide na zijn dood: men werd zich bewust van de sterke constructieve plastiek
van zijn interieurs en van de expressieve waarden van zijn kleur, die hem een heel
wat zuiverder schilder maken dan men besefte, toen men nog bleef bij een
oppervlakkige beschouwing van de voorstelling. B. Decorte bezorgde een keurige
vertaling van deze beide essay's. - Floris Jespers is ongetwijfeld één van onze grote
Vlaamse expressionisten. Met Vlaamse zin voor materie en kleur verenigt hij een
solide monumentaliteit van bouw, zodat zijn schilderijen, bij alle kracht van
persoonlijkheid, een epische objectiviteit verkrijgen. Zijn Congoreis versterkte deze
hoedanigheid nog. De
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inleiding van G. Burssens, zeer bevoegd, geraakt door diepzinnige overvloed van
ideeën wel eens over de paradox heen (p. 5: de impressinistische schilder is
‘individueel subjectief’ tegen p. 8: ‘de impressionistische passiviteit t.o.v. het object’).
- Het werk van Jacques Maes is zo streng meetkundig gebouwd, dat het wel eens
aan Braque doet denken. Het is een compromisloze, mannelijke kunst, bijna
ascetisch van alle louter sierlijkheid gelouterd, echter steeds een transpositie van
een natuurervaring tot eerbiedige synthese, van expressionist werd hij animist, zou
P. Haesaerts zeggen. In de vertaling der inleiding herkennen wij opnieuw de
suggestieve stijl van K. Jonckheere.
A. Deblaere

Wetenschap
Brillenburg Wurth, Prof. Dr. G., De Straf, haar ethisch en psychologisch
aspect. - J.H. Kok N.V., Kampen, 1956, 81 p.p., f 3.25.
Dit boekje is een nadere uitwerking van een rede gehouden bij de overdracht van
het rectoraat aan de theologische Hogeschool te Kampen. De auteur behandelt in
vogelvlucht de verschillende straftheorieën en laat daarbij zien hoe men van de
meer objectieve theorieën (speciaal de vergelding) nu tot de meer subjectieve
(psychologische en psychoanalytische) theorieën gekomen is. Na in een voorlopige
beoordeling op de onmiskenbaar waardevolle elementen in deze laatste theorieën
maar vooral op hun onjuistheden en grote gevaren gewezen te hebben, gaat hij
vervolgens na wat het begrip straf in de Bijbel inhoudt en komt zo in een waardevol
laatste hoofdstuk tot de factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het
opleggen van de straf en hoe de delinquent zelf de straf moet ondergaan, wil ze tot
een catharsis leiden. Zo is dit boekje geworden tot een belangwekkende, goed
gedocumenteerde bijdrage tot de kennis van de straf, geschreven vanuit een zeer
positief christelijke instelling. Hoe waardevol dit laatste ook is, toch blijven juist bij
dit punt de meeste vragen en wensen over. Het komt me voor dat de auteur bij het
bijbels verklaren van de straf niet geheel ontkomen is aan het gevaar van de
heteronomie waartegen hij terecht op pag. 51 waarschuwt. Te weinig wordt ook
behalve op Gods oneindige rechtvaardigheid op zijn oneindige barmhartigheid
gewezen, speciaal bij de belichting van de straf vanuit het nieuwe Testament. Ik
kan de schrijver niet bijvallen wanneer hij de verschillen in deze tussen het oude
en nieuwe Testament meent te moeten ontkennen. Ook theologisch zou het begrip
straf wellicht vruchtbaarder uit te werken zijn. Het blijft teveel bij een constatering
zonder poging tot theologische uitleg. Op dit alles en nog enkele andere detailpunten
dieper in te gaan zou buiten de opzet van een aankondiging vallen. Dit moge echter
de belangstellenden beslist niet weerhouden kennis te nemen van deze belangrijke
bijdrage over het strafprobleem.
P. Dresen

Gartmann, Heinz, Raketen. - Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart,
1956, 78 blz. D.M. 1,80.
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Het zijn geen fantastische bespiegelingen, die de raket-ingenieur Heinz Gartmann
ons biedt, maar nuchtere uiteenzettingen van onze fysische kennis aangaande
raketten en klare cijfers van bereikte resultaten. Daardoor juist is een interessant
boekje ontstaan. De eerste paragrafen behandelen heel summier de raketaandrijving
en -brandstof. Het tweede deel geeft een en ander over de stand van zaken wat
betreft ruimtevaart en kunstmatige satellieten, waarbij natuurlijk, - hoe zou het anders
kunnen -, toch wel even een blik in de toekomst wordt geworpen. Uit de omvang
van het boekje kan men al afleiden, dat alles zeer eenvoudig is gehouden.
P.v.B.

Literatuur
Rodenbach, Albrecht, Verzamelde werken. II: Al de gedichten. - Lannoo,
Tielt-Den Haag, 1956, XXVIII-362 pp., geb. F. 160.
Hoe is het mogelijk geweest dat we 76 jaar na het afsterven van A. Rodenbach
geen critische uitgave van zijn volledige werken bij de hand hadden? Tot nog toe
bleven we aangewezen op de oudere edities of de zeer defectueuse uitgave van
Ferdinand Rodenbach. De plaats van A. Rodenbach als voorman in de uitbloei van
de Vlaamse Beweging, de betekenis van zijn literair oeuvre, dat een nieuwe
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ontwikkeling van onze letterkunde scheen aan te kondigen en door de vroegtijdige
dood van de dichter en de doorbraak van de groep Van Nu En Straks werd
afgesloten, maakten nochtans een dergelijke uitgave noodzakelijk. Bij dit
Rodenbachjaar werden ons de volledige werken, samen met een biografische studie,
in drie delen aangeboden. Prof. Baur, de uitmuntende kenner van onze XIXeeuwse
Vlaamse letterkunde heeft de voorbereiding van dit werk op zich genomen. De
omstandigheden waren hem hierin zeer gunstig. Verborgen gehouden documenten,
ongepubliceerde brieven, het verloren gewaande dagboeok Wahrheit und Dichtung,
werden hem als op afspraak ter hand gesteld. Zodat men gerust zeggen mag dat
bij het afsluiten van deze editie de hele Rodenbachliteratuur zal zijn achterhaald.
We zullen hier later in den brede nog op terugkomen. Tot nog toe verscheen alleen
Deel II: Al de Gedichten, een critisch verantwoorde tekst met toelichtingen. Deze
verzorgde uitgave verdient alle lof, zowel wat de uiterlijke presentatie als de
tekstverbetering betreft. Het is ons echter niet zeer duidelijk waarom Prof. Baur
ietwat discriminatief te werk gaat bij het afdrukken van het critisch apparaat. Sommige
gedichten werden hiervan niet voorzien, ofschoon de oudere uitgaven varianten
vertonen. Verder zijn er bij het verwijzen naar gedichten van H. Heine enkele
storende vergissingen ingeslopen. Deze enkele detailpunten doen niets af aan onze
bewondering voor het gepresteerde werk: aan Prof. Baur en de Uitgever Lannoo
onze hartelijke dank om dit mooie geschenk bij het eeuwfeest van Rodenbach's
geboorte.
J. Du Bois

Jonckheere, K, Van zee tot schelp. - Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1956, 40 pp., F. 64.
Van meet af aan willen we bekennen dat de lectuur van deze bundel een
ontgoocheling is geweest. Een nieuwe Jonckheere is hier niet aan het woord: na
Conchita en Avondbrieven en Spiegel der Zee, schijnt hij op een dood punt te zijn
gekomen. Want Jonckheere mist, ondanks zijn rijk talent, de volledige overgave
aan het leven. Zelfs het scepticisme, dat hij sinds de geloofscrisis uit zijn jeugd
meedraagt, is veeleer een aarzelend en onzeker zich voordoen; het getuigt niet van
een bewuste levenshouding. Daarom beantwoordt zijn laatste werk niet aan de
verwachtingen die men terecht sinds Spiegel der Zee in hem stelde. Wel beproeft
de dichter hier nieuwe vormen, losser dan het klassieke versschema; zijn poëzie
benadert meer de spreektoon; het herhalingsprocédé wordt meestal aangewend.
Verschillende gedichten verrassen: ik denk aan de Ballade van de Slapeloosheid,
aan de Ballade van de Bloedtransfusie e.a. Zelden echter groeien de verzen tot een
gedicht uit. Te gemakkelijk doorziet men het spel: na de verrassing, herleest men
de gedichten en komen de procédés duidelijk naar voren. Jonckheere heeft hier
toegegeven aan het verlangen ‘modern’ te zijn; hij heeft mode voor poëzie genomen.
Is het om deze mode te huldigen dat hem de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie
werd toegekend?
J. Du Bois

Belder, J.L. de, Ki-Fong, een Chinese suite. - Colibrant, Lier, 1956, 62
pp., geb. F. 65.
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Onder de regering der Tangdynastie (618-907) kende de Chinese lyriek haar
bloeiperiode met de dichters Li Po, Tou Fou, Sie Ling Yun, Wang We e.a. Van deze
auteurs heeft De Belder een suite gedichten in het Nederlands omgewerkt. Zoek
hier geen verantwoord overzicht, al komt de eigen aard van enkele dichters wel
sterk uit. Het meest de geniale Li Po (of Li Tai Peh, 710-762), de Horatius en Villon
uit het Oosten: een drinkebroer, in zijn roes brutaal en vrijpostig tegenover de Keizer,
elders aangegrepen door de melancholie om het vluchtende leven of het stug
ontwaken uit verlangens zonder grenzen, poogt moeizaam een stil en wijs genieter
te worden. Deze tegenstrijdige natuur, vol spontaneïteit en onrust, is het lezen
overwaard. De Chinese poëzie is tamelijk arm aan thematiek, karakteriseert zich
door delicate vormverfijning, impressionistische sensibiliteit en voorkeur voor poësie
pure. Wat aan ritme en klankenspel bij het vertalen verloren gaat, heeft De Belder
door herschepping in het Nederlands vergoed. De weemoedige toon en de zuivere
zegging van zijn eigen dichtwerk heeft hij hier op een gelukkige wijze aangewend.
De charme van deze vertaling zal wel aan niemand ontgaan.
J. Du Bois
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Barrère, J.B., Romain Rolland par lui- même. Ecrivains de Toujours.
Pomeau, R., Voltaire par lui-même. Jeanson, F., Sartre par lui-même. Editions du Seuil, Paris, 1956, elk 192 pp., geïll.
Pomeau, reeds bekend door een merkwaardig werk over ‘La religion de Voltaire’,
tracht in dit boek te antwoorden op twee vragen: wie was Voltaire en wat heeft hij
ons nog te zeggen? Zijn antwoord is blijkbaar eenzijdig ingegeven door zijn groot
thesiswerk: Voltaire is voor Pomeau de incarnatie van de steeds vechtensrede geest
die, strijdend op talrijke fronten, nooit toegeeft aan de illusie van een definitief succes.
De keuzeteksten moeten dit bewijzen. Wegens de beperking van zijn gezichtsveld
- uit thesiswerken wel meer voortspruitend - ontging het hem echter, wat natuurlijk
jammer is, dat Voltaire op de eerste plaats een zeer groot woordkunstenaar is, één
der grootste uit de Franse letteren. Romain Rolland is zonder twijfel één der meest
omstreden figuren uit de Franse letterkunde. In Frankrijk met een goedkoop
misprijzen bejegend, vond hij een zeer aandachtig gehoor in het buitenland. Zonder
ooit toe te geven aan onbedachte lofspraak zoekt Barrère in het leven en het werk
van Rolland naar de verklaring van die aantrekkingskracht. Een ruime bloemlezing
maakt het de lezer mogelijk daar zelf over te oordelen. Beide studies zijn adekwaat
en prettig geïllustreerd met een overvloedige iconografie. Om een beeld van Sartre
te ontwerpen baseert Jeanson zich bijna uitsluitend op de toneelwerken, van waaruit
volgens hem de auteur het gemakkelijkst zou te benaderen zijn. Slechts nu en dan
wordt deze zijdelings belicht uit grote werken als ‘L'Etre et le Néant’, die zelf echter
geen bespreking krijgen. De critiek op het oeuvre gaat uit van meningsverschillen
binnen het existentialisme, niet van uit een ruimer christelijk of humanistisch
standpunt, zodat de vruchtbare lezing van dit boek een zekere vorming en kritische
instelling vanwege de lezer veronderstelt. Ook de verluchting geeft ons meer
documentatie over Sartre's omgang met de toneelwereld, dan over zijn leven en
evolutie.
J. Dax

Varia
Purcell, Mary, Matt Talbot and his Times. - Gill, Dublin, 1955 (2nd.
edition), 278 pp., 13 sh. 6 d.
De titel doet een beetje erg wijds aan, maar dat is dan ook het enige bezwaar dat
we tegen dit zeer goede heiligenleven hebben. Lincoln and his times gaat, maar
Matt Talbot en zijn tijd doet vreemd aan. Talbot was immers een arme Dublinse
losse arbeider, met menselijkerwijs gesproken, geen invloed op zijn tijd. Hij stierf in
1925, acht en zestig jaar oud, op straat, en het duurde enige tijd voor men ontdekte
wie de dode oude man was. Er valt weinig over hem te verhalen: als jongen en
jongeman dronk hij zwaar, en in deze was hij dus geen uitzonderlijke figuur in de
arbeiderswereld van toen. Voor dit drinken verdiende hij niet genoeg, en vond
bijverdienste in diefstal. Nog voor zijn dertigste jaar brak hij met deze levenswijze,
werd een degelijk, zelfs vroom christen, maar eerst na zijn dood werd het duidelijk
dat hij een mens was van grote versterving en van iets wat aan heroïeke deugd
doet denken. Schr. heeft alle bronnen benut, en we zouden zeggen op voorbeeldige
wijze uitgebuit. De aantekeningen door een mens gemaakt in de boeken die hij las
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zijn uiterst waardevol: deze spreken voor zichzelf. De getuigenissen van oude
mensen, die in hun jeugd Talbot kenden, zijn eveneens zeer kostbaar, en dit des
te meer daar al deze mensen na een leven van armoede, ontberingen en hard
werken slechts een onopgesmukt verslag kunnen geven van het leven van één
hunner. Het verblijdende resultaat is een modern heiligenleven, dat gunstig afsteekt
bij wat het geaccepteerde genre was in de vorige eeuw, dat de heilige reduceerde
tot een conglomeraat van deugden en diens leven tot een verzameling van
deugdzame en stichtende daden. We vielen over de toevoeging and his times. Maar
we bedoelen hiermede allerminst afbreuk te doen aan de verhelderende, vaak zeer
boeiende beschrijving van de achtergrond van Talbot's leven. Integendeel. Nog
afgezien van het feit dat Matt Talbot's leven veel begrijpelijker en heroïeker wordt
indien we dit geplaatst vinden in zijn eigen tijd, geeft schr. ons een stuk hoogst
interessante sociale geschiedenis van het Dublin uit de tweede helft van de vorige,
en het eerste kwart van deze eeuw. Indien we het boek na lezing van de laatste
bladzijde dichtsloegen met een gevoel van teleurstelling, dan was dit alleen maar
omdat we vergeefs zochten naar een foto van deze arbeider: we waren van hem
gaan houden, en dan gaat alles in het leven van zo iemand ons interesseren, en
dan is het een natuurlijk verlangen te weten ‘hoe hij er uit zag’.
W. Peters
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
AERDE, Rogier van, De arme bruilofstgast. - De Fontein, Utrecht, 1956, 263
pp.
AHLERS-HESTERMANN, F., Stilwende. - Verlag Gebr. Mann, Berlijn, 1956,
166 pp., 44 pl., 34 Abb., D.M. 16.
Athenäum-Kunstführer: U. BRUNS, Niederlande; - G. BANDMANN, Paris.
- Athenäum-Verlag, Bonn, 1956, 96 pp., waarvan 64 geïll., ing. D.M. 6.80.
BERKHOF, Aster, Angst voor Azië. - Nederl. Boekhuis, Tilburg, 1956, 262
pp., f 9.90.
BEUMER, J., Auf dem Wege zum Glaube. - J. Knecht, Frankfurt/M., 1956,
178 pp., geb. D.M. 7.80.
BLETON, P., Les hommes des temps qui viennent. - Edit. Ouvrières, Parijs,
1956, 236 pp., ing. Fr. F. 630.
BOUTSEN, G., Het levende graf (Keurreeks, 64). - Davidsfonds, Leuven,
1956, 250 pp., 16 pl., ing. F. 72. geb. F. 100 (leden F. 36 en 50).
BRODRICK, J., Saint Ignace de Loyola, vert. Boulangé. - Ed. Spes. Parijs,
1956, 370 pp., geïll., ing. Fr. F. 1100.
Catéchèse et Missions. XXVe Semaine de Missiologie, Louvain, 1956. Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 239 pp., ing. F. 150.
Classiques du XXe Siècle: G. GUITARD-AUVISTE. Paul Morand. - Edit.
Universitaires, Parijs-Brussel, 1956, 132 pp.
COLLINS, P.A.W., James Boswell. - Longmans, Green and Co. Londen, 1956,
48 pp., 2 S.
DRESE, O., La didactique expérimentale de W.A. Lay (Etudes et
R[...]herches) - Nauwelaerts, Leuven, 1956, 140 pp., ing. F. 100
DUNIN-BORKOWSKI, St. von, Miniaturen Erzieherischer Kunst. [...] Aufl. E. Dümmlers-Verlag, Bonn. 1956, 175 pp., geb. D.M. 7.60.
DUPUY, A, L'Algérie; - DUPUY, A., La Tunisie; - LEBEL, R. Le Maroc dans
les Lettres d'expression française. - Edit Universitaires. Parijs-Brussel, 1956,
167-156 en 126 pp.
EYCK, Tony van, De Man genaamd Miller. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
1956, 213 pp., f 8.90.
FIERENS, B., Mai Pamba en Whisky-soda (Standaard-Romans). - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956, 200 pp., ing. F. 90. geb. F. 125.
GARTMANN, Heinz., Raketen. - Franckh'ische Verlagshandlung, Stuttgart,
1956, 78 pp., D.M. 2.80.
GENNARI, G., Onder de ster van Napoleon, vert. J.H.P. Jacobs (Elite-reeks,
1). - P. Vink, Antwerpen, 1956, 448 pp., geb. F. 125 (in reeks F. 85).
GRONON, Rose, De Gyldenlöve Saga. - Jan van Tuyl, Zaltbommel. Antwerpen,
1956, 347 pp.
GROSSOUW, W.K., Biblische Frömmigkeit, vert. O. Karrer. - J. Müller, Ars
Sacra. München, 1956, 240 pp., geb. D.M. 8.40.
GRUBER, A., Jugend im Ringen und Reifen. - Herder-Verlag, Wenen, 1956,
3[..]2 pp., geb. sfr. 13.80.
GUARDINI, R., Der Dienst am Nächsten in Gefahr. - Werkbund-Verlag,
Würzburg, 1956, 32 pp., ing. D.M. 2.70.
GUILLERMOU, A., La vie de saint Ignace de Loyola. - Ed. du Seuil. Parijs,
1956, 275 pp., Fr. F. 600.
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HAERING, B., Macht und Ohnmacht der Religion. - O. Müller-Verlag,
Salzburg, 1956, 447 pp., geb. D.M. 14.70
Historia. Handboeken van Geschiedenis o.l.v. Prof. Dr. M. Dierickx: Dr. J.
ANDRIESSEN en P. BAUDOUIN. De Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd tot
1648 (3e kl.). - F. ADRIAENS. De Oudheid (4e kl.). - De Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen, 1956, 260-215 pp., geïll., ing. F. 85 en 75.
HOFMANS, F., Palestina, toen Jesus daar leefde. - Patmos, Antwerpen,
1956, 230 pp., 2 K., ing. F. 110. geb F. 140.
HYMAN, S.J., M., De gave Gods. deel II. - Malmberg, Den Bosch, 1956 175
pp., f 3.75.
Kan het zo op de B.L.O. - Opvoedkundige brochurenreeks. Fr. S. Rombouts.
- R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1956, 76 pp., f 1.90.
KIELY, Benedict, Gods proeftuin. - De Fontein, Utrecht, 1956, 271 pp.
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Kleine Bücherei: J. KLAUSER, Dein Sonntag; ANGELA, Näher, Mein Gott,
zu Dir: ENGELBERT, Bruder Konrad. - Ars Sacra, München, 1956, 36 pp.,
ing. D.M. 0.70 (ieder).
Kleine Getijden der Schoonheid: 15, R. SCHNEIDER, Johannes; R.
SCHNEIDER, Petrus. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 16 pp., 31 pl. en
klpl., geb. F. 42 (ieder).
LAIS, H., Probleme einer zeitgemässen Apologetik. - Herder-Verlag, Wenen,
1956, 232 pp., geb. sfr. 11.20.
LEFEBVRE, J., Economische structuur van Belgisch Congo en
Ruanda-Urundi, vert. R. Feyaerts. - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1956, 146 pp., ing. F. 120.
Leven in Christus, o.l.v. Dr. M. van Caster: V, Christus in zijn Evangelie,
met deel voor de leraar. 2e uitg. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 140-148
pp., geïll., ing. F. 48 en 64.
LEWIS, C.S., Till we have Faces. - G. Bles, Londen, 1956, 320 pp., geb. sh.
15/ MALTHA, O.P., Dr. A., De Goddelijke Liefdegang. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1956, 133 pp., f 5.50.
MARC, F., Skizzenbuch aus dem Felde. - Verlag Gebr. Mann, Berlijn, 1956,
24 pp., 36 tek., geb. D.M. 12.50.
MECHELEN, Fr. van, Inleiding tot het publieke opinie- en marktonderzoek.
- 't Groeit, Antwerpen, 1956, 136 pp., ing. F. 55.
MÜLLER, Hermann, Alle Schätze dieser Erde. - P. List Verlag, München,
1955, 213 pp., D.M. 1.90.
MÜLLER-ECKHARD, Hans, Kinderen vragen begrip. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1956, 223 pp., f 7.90.
Nederl. Gesprek Centrum. - Publicatie 13. - De arbeid van de gehuwde
vrouw buiten haar gezin. - Van Stockum en Zn., Den Haag, 1956, 27 pp., f
1.50.
NEWMAN, J.H. Card., Pensées sur l'Eglise, vert. A. Roucou-Barthélémy
(Unam Sanctam, 30). - Ed. du Cerf, Parijs, 1956, 442 pp.
PIECK, Anton, en THOMAS, Fred, Droom in de Delta. - Ad. M.C. Stok, Den
Haag, 1956, 330 pp.
PRAKKE, Dr. H.J., Van Perswetenschap tot publicistiek - van Gorcum,
Assen, 1956, 42 pp., f 1.50.
Prisma-serie.
MERTENS, Anthony, Sterke verhalen; Sprookjes van Grimm I en II; DIVINE,
D., Eros onder de waterspiegel; LJESKOW, N., De priester van Stargorod;
WINGFIELD, Een Tommy in de Lage Landen; MEIER-GRAEFE, J., Vincent
van Gogh; PHILIPE, A., Door het hart van Azië; WODEHOUSE, P., De
ontvoerde zeug. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, f 1.25 per deel.
RAWICZ, Slavomir, De barre vlucht. - Het Spectrum, Utrecht, 1956, 247 pp.,
f 7.90.
Reinaert-reeks: 66: DE PILLECIJN, F., Vaandrig Antoon Serjacobs; 67:
STEEMAN, De zes doden. - Arbeiderspers, Brussel, 1956, 248-216 pp.; Met
Reinaert de Wereld in: WIGMANS, J.H., Ik was een der millioenen, 270 pp.,
F. 30 (ieder).
ROGER, J., Naissance d'un film. - Edit. Universitaires, Parijs-Brussel, 1956,
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[1957, nummer 4]
De les van Hongarije
BERLIJN, Poznan, Budapest: drie vlammen in de nacht van de verdrukking, drie
onfeilbare voorboden van de dageraad, die eenmaal het einde zal betekenen van
een te lange zegepraal van het geweld. Want de opstand van Hongarije moge dan
door de russische tanks gebroken schijnen, het doel dat hij in de gegeven
omstandigheden kon bereiken, heeft hij bereikt. Het is ondenkbaar, dat alles zal
worden, zoals het vroeger was. Er is iets gebeurd, dat een diepe zin heeft voor het
menselijk bestaan, en dat de evolutie naar een vrije wereld onvermijdelijk zal
bespoedigen.
Reeds zien we rondom ons iets gebeuren, dat aan het ongelofelijke grenst: zo
niet alle dan toch vele intellectuelen, die tegen elke werkelijkheidszin door de
abstracties van de marxistische ideologie werden misleid, die eerlijk meenden, dat
het marxisme de zin van de geschiedenis in zich droeg, dat het de enige stem van
het proletarisch geweten was, vele intellectuelen hebben zich tenslotte laten
overtuigen van de leegheid en de verschrikkelijke vernielingskracht van het
dialectisch materialisme, wanneer dit consequent in de ‘dictatuur van het proletariaat’
wordt toegepast. Het schitterend maar broze begrippenweefsel van deze
intellectuelen werd als een spinneweb uiteengescheurd door een onweerstaanbare
macht, die in hun diepe menselijkheid is ontwaakt, en hen in het tragische licht van
Budapest de zaken heeft doen zien, zoals iedereen, die niet blind is, ze ziet. De
suprastructuur van deze lichtgelovigen werd weggevaagd door een vloedgolf van
hun ware infrastructuur, van hetgeen eeuwig is in de menselijke geest: van het
geweten, het onderscheid tussen wat mag en wat niet mag.
Waarover gaat het tenslotte? Het gaat over de eeuwige vraag, of het gezag écht
is, d.w.z. de mens als mens verplichtend, alleen omdat het er is, en omdat het de
middelen bezit, om zijn wil ook met geweld door te zetten. Is het bestaande recht
steeds werkelijk recht, waarvoor de mens moet buigen, omdat hij weet, dat het met
zijn diepste noden en verlangens overeenstemt? Het rechtspositivisme heeft zulks
beweerd. Gesteld, dat er een gezag bestaat, dat al de formele attributen van het
gezag bezit; gesteld dat dit gezag wetten uitvaardigt volgens al de formele
voorschriften van de fundamentele wet. In dit geval heeft men te doen, zo leert het
rechtspositivisme met het ‘geldend recht’, en elk beroep op een hoger gezag is
onmogelijk. De wet draagt haar verantwoording in haar eigen vorm van
formeel-correcte wet. Alles hangt dus af van de wil van de bestaande macht: haar
bevel is bevel, en geen enkele hogere instantie kan de wilsdaad van de heerser
wraken.
Indien dit zo is, dan is de opstand der Hongaren niet alleen zinloos
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maar misdadig. Want alles is gebeurd volgens het ‘geldend recht’. Er bestond een
gezag in Hongarije: de communistische partij en de door haar gevormde regering.
De aanwezigheid van russische troepen was door duidelijke internationale
overeenkomsten geregeld. Het hongaarse leger was met het russische leger
‘gleichgeschaltet’ door het verdrag van Warschau. Een wettelijk functionerend
minister heeft de hulp der russische troepen ingeroepen. De russen konden
ongetwijfeld in de opstand een bedreiging zien voor de troepen, die volgens de
verdragen in Hongarije gelegerd waren. Er werd in Hongarije niets gedaan, wat
indruist tegen het bestaande, het ‘geldend’ recht. Van rechtspositivistisch standpunt
heeft de pro-communistische pers gelijk: ‘er werd een plaatselijke opstand met
wettige middelen onderdrukt. We zijn er om bekommerd, want het geval is niet
prettig. Meer kunnen we er niet over zeggen’.
Dit rechtspositivisme, vrucht van het rationalisme van de 19e eeuw heeft deze
laatste decenniën harde slagen in ontvangst moeten nemen. Was Hitler in Duitsland
ook geen gevestigde macht? En wat dan te antwoorden aan de generaals, die
dorpen uitmoordden, aan folteraars, die duizenden joden de dood inzonden, wanneer
ze opwierpen: wij handelden volgens de wet: Befehl ist Befehl! Het zijn voorwaar
zeer harde lessen, die, naar het schijnt, geroepen zijn, om de mens zijn dwalingen
te doen inzien. Om maar één voorbeeld te noemen, de grote rechtsfilosoof Gustav
Radbruch heeft er een leven lang aan besteed, om een relativistische rechtsfilosofie
op te bouwen. Maar hij heeft het nationaalsocialisme meegemaakt en in een
opzienbarend artikel in Die Wandlung van 1947 keerde hij terug tot het oude,
versmade natuurrecht, tot een recht, dat boven en binnen de positieve wet deze tot
werkelijke verplichtingen opleggende wet stempelt. ‘Er kunnen, schreef hij daarna
in zijn Rechtphilosophie, wetten zijn met zulk een mate van ongerechtigheid en
schadelijkheid voor het algemeen welzijn, dat hun de ‘Geltung’, ja zelfs het
rechtskarakter moet worden ontzegd.... Er bestaan bijgevolg rechtsprinciepen, die
sterker zijn dan elke juridische norm, zo dat een wet, die deze princiepen
tegenspreekt, haar geldigheid heeft verloren. Deze rechtbeginselen noemt men
natuurrecht of rede-recht.... Waar de gerechtigheid zelfs niet wordt nagestreefd,
waar de gelijkheid, die de kern van de gerechtigheid uitmaakt, bij het stellen van
het positief recht wordt verloochend, daar is de wet niet alleen maar foutief recht,
daar mist zij veeleer het wezen zelf van het recht’.
De bron en de drager van dit natuurrecht, van de kennis der normen, waaraan
elke positieve wet haar fundamentele geldigheid ontleent, is het menselijk geweten,
is de geest, die door reflexie op zichzelf, op zijn
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handelingen, op de mensen en de dingen rondom zich, noodzakelijke, normale
relaties erkent, waarop de gelijkheid, zij het dan ook dikwijls een proportionele
gelijkheid, berust, welke de ziel is van het recht. Dit inzicht in het natuurrecht, in de
rechten, die onmiddellijk uit zijn sociale structuur volgen, verwerft de mens door de
dikwijls harde lessen van zijn historische ervaring. Het heeft lang geduurd, eer men
tot het duidelijk inzicht is gekomen, of tenminste eer men dit inzicht uitdrukkelijk
heeft kunnen formuleren. In 1215 werd in Engeland de Magna Charta uitgevaardigd
en in 1689 het Habeas Corpus: documenten, waardoor sommige persoonlijke rechten
van de mens tegen de wettelijke macht werden gewaarborgd. Op 14 juli 1774
verkondigden de Amerikanen de Declaration of Rights, waarop in Frankrijk op 4
augustus 1789 de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen volgde. Meer
dan vierhonderd dergelijke verklaringen werden sedertdien plechtig geproclameerd,
totdat op 10 december 1948 de UNO een uitgebreide lijst van natuurlijke
mensheidsrechten afkondigde.
In deze evolutie naar een erkend natuurrecht, dat boven elke positieve wet is
verheven, is de heldhaftige opstand van Hongarije een belangrijke mijlpaal. Iedereen
weet nu, dat er dingen zijn, die niet mogen, absoluut niet mogen. Het is duidelijk,
dat een volk het recht heeft om te leven, om zijn nationaal bestaan vrij te regelen.
Het heeft het recht een economie op te bouwen, die niet door opgedrongen verdragen
totaal in dienst staat van de economie van een ander land. Het heeft het recht
geregeerd te worden door staatslieden, waarin het in het algemeen vertrouwen stelt,
door staatslieden, die volgens de natuur zelf van het politiek gezag wetten
uitvaardigen in het algemeen belang van dit volk en niet in het belang van een ander
volk of van een minderheidspartij. Het heeft het recht, niet te worden berecht door
een willekeurige rechtsspraak en door een staatspolitie. Met één woord, het heeft
recht op recht, op écht recht.
Wat we de laatste weken hebben meegemaakt, heeft dit voor miljoenen en
miljoenen, ook voor vele misleide intellectuelen duidelijk gemaakt. De rechtsorde,
die bestaat, is niet verantwoord door het feit, dát zij bestaat. Zij ontleent haar
menselijke waardigheid aan haar conformiteit met de eeuwige rechten van de mens,
eeuwige rechten, die door de ontwikkeling van de geschiedenis zelf steeds helderder
bewust worden gemaakt. Er is geen terugkeer mogelijk naar het loutere recht van
de sterkste, zolang er tenminste mensen bestaan als de arbeiders van Berlijn en
van Poznan en als het volk van Hongarije. Tijdelijke mislukkingen kunnen niets
veranderen aan het feit, dat het rechtsgeweten steeds hoger opflakkert, en dat tanks
en vliegtuigen het tenslotte zullen moeten
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afleggen tegen hetgeen met elke schijnbare nederlaag sterker wordt: het geweten
van de mens.
Het is jammer, dat het zó moet gaan. Hoe heerlijk zou het zijn, indien de mensen
elkaar steeds konden bejegenen in de sfeer van gerechtigheid en vriendschap,
waarin de ware menselijke gemeenschap tot haar ontplooiing komt. Waarom kunnen
wij niet als mens tegenover mens, als volk tegenover volk van meet af aan elkaar
ontmoeten in het licht en de vrede? Waarom die twisten, die oorlogen, die duizenden
doden, die vluchtelingen en ontheemden, al die tranen en al dat bloed? Weliswaar
moeten we als mensen de moed opbrengen, om dit alles in de ogen te zien, en te
hopen, ja de zekerheid te koesteren, dat geen enkel lijden vruchteloos geleden
wordt, maar dat elk offer in het mensdom nieuwe en edele aspecten oproept van
zijn dieper, beter wezen.
En toch blijft de vraag pijnlijk doorknagen: Waarom? Wij christenen weten daarvoor
een laatste antwoord. Elk lijden, dat wordt aanvaard, is de verlenging van het
verlossend lijden van Christus, een lijden dat ons heeft bevrijd van de oorsprong
en de oorzaak van alle lijden: de opstandigheid van de mens tegen de goddelijke
liefde. Wij zien in het lijden en het offer van de Hongaren een geestelijk gewin voor
Hongarije zelf en voor ons allen. Wat verloren ging aan materiële goederen en aan
menselijke waarden moge enorm zijn; voor ons, die de verlossende kracht van
Christus' lijden erkennen ‘is al het lijden hier beneden van weinig tel vergeleken met
de heerlijkheid, die ons te wachten staat’, en die ons reeds door deze mist van
tranen en van bloed tegenstraalt.
De enige manier voor ons, om de Hongaren, buiten de noodzakelijke stoffelijke
bijstand, te helpen, d.w.z. om hun daad tot vruchten te laten gedijen is te volharden
in de overtuiging, dat het recht moet en zal zegevieren, en naar deze overtuiging
te leven. Waren er niet velen onder ons, die zich stilletjes bij het ‘bestaande recht’
hadden neergelegd, die het zwijgen achter het ijzeren gordijn begonnen te
beschouwen als een noodzakelijke aanpassing aan de eisen van het zegevierend
communisme? Hoevelen meenden niet, dat er voor Hongarije enorme economische
voordelen uit het collectivisme zouden voortvloeien? Hoevelen, die in hun praktisch
materialisme werden verrast en misschien opgeschrikt door het zien van arbeiders
met een driekleurige armband en een geweer tegenover de vuurmonden van de
russische tanks? Het is helemaal anders dan een sluwe propaganda ons had
opgedrongen. Alleen door een hernieuwde bezinning op de fundamentele eisen
van ons mens-zijn en op hetgeen ons geloof ons leert over onze levensbestemming
zullen we met de Hongaren één front vormen, dat niet zal versagen in de strijd voor
het rijk Gods, een rijk van gerechtigheid en vrede.
***
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Dr. L.A.H. Albering
Socialistische partij en Katholieke partij
ZEER veel Nederlanders kennen de uitspraak van de katholieke staatsman Mgr.
Nolens, dat samenwerking tussen katholieken en socialisten slechts in geval van
uiterste noodzaak mogelijk zou zijn; zeer weinig katholieke Nederlanders kennen
deze uitspraak niet. Zij werd gedaan in een periode van onze politieke geschiedenis,
toen de meeste katholieken die tot oordelen bevoegd waren, een soortgelijk
standpunt innamen op grond van program en beleid der S.D.A.P., op grond van
haar ontwikkeling in de loop der jaren. Al waren er toen ook nog geloofsgenoten,
die met minder vertrouwen in de ontwikkeling der socialistische partij, als gevolg
van haar wezenlijke kenmerken, haar doelstellingen en haar optreden in de afgelopen
decennia de mogelijkheid tot samenwerking zonder meer afwezen. Op dit ogenblik
zullen er in Nederland maar heel weinig katholieken gevonden worden, die - hoezeer
zij ook tegen karakter, program en beleid van de socialistische partij bezwaren
mogen hebben - de bekende uitspraak van Mgr. Nolens nog voor hun rekening
zouden willen nemen.
Het bovenstaande moge dienen als een duidelijk voorbeeld van de verandering
ener beoordeling op politiek terrein, hoofdzakelijk als gevolg van de ontwikkeling
van het object der beoordeling. Dat is de ontwikkeling van de socialistische partij in
Nederland, de ‘groei’ van het socialisme in ons land. Die ontwikkeling is er niet een
van bescheiden allure, zij is van vérstrekkende aard. Voor wat de S.D.A.P. betreft
moge ik als typerend voorbeeld van die ‘groei’ een woord citeren van Drees, dat hij
publiceerde in een artikel ter herdenking van Pieter Jelles Troelstra, tien jaar na
diens dood op de eerste oorlogsdag, 10 mei 1940: ‘Toen de oude socialistische
beweging onderging in anarchisme, wist hij (Troelstra), ondanks de verwarring en
ontmoediging die daarvan het gevolg waren, in de S.D.A.P. een nieuwe, sterke,
doelbewuste massa-organisatie op te bouwen. In het parlement heeft hij als leider
der sociaal-democratische Kamerfractie de grondslagen gelegd voor een critische
zowel als constructieve politiek, die op de staatkundige en sociale ontwikkeling van
Nederland van beslissende invloed is geweest’.
Deze S.D.A.P., weliswaar bevlekt met de smet van 1918, vertolkte steeds minder
het socialisme, dat een ongeremde klassenstrijd wilde
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voeren, strevend naar socialisatie van de grond en de produktie-middelen. Zij
distancieerde zich in een aantal opzichten van Marx' leer en van het historisch
materialisme. Zij richtte zich niet meer tot het proletariaat alleen: het zich snel
ontwikkelende produktie-apparaat trok immers steeds meer middelbare
functionarissen als werknemers tot zich. Ook in de zich uitbreidende wereld van
intellectuelen, met name bij het openbaar onderwijs waren aanhangers te vinden.
In de laatste jaren van haar bestaan achtten leidende figuren in de S.D.A.P. de
naam der partij te bekrompen; het socialisme zocht immers zijn aanhang èn bij de
arbeiders èn bij de - vooral werknemende - nieuwe middenstand.
Niet langer gold het socialisme bij een aantal vooruitstrevenden, een beperkte
minderheid in de partij, als een levens- en wereldbeschouwing; zij wilden het
socialisme niet meer vereenzelvigd zien met het atheïsme, met de bestrijding van
de godsdienst. Daarom immers kreeg de socialistische partij ook zo weinig vat op
de overtuigde katholieke en protestantse arbeiders. De partij zomin als de
socialistische vakbeweging, het N.V.V.
De S.D.A.P. demonstreerde in haar latere periode een gematigd socialisme. Zij
kon zo onderdak verlenen aan een aantal vrijzinnigen, die vervuld waren van een
religieus socialisme. Zo kon zij andere ‘vooruitstrevende’ protestanten tot zich
trekken, die bezwaar hadden tegen het protestantse conservatisme, al sloten de
meesten van hen zich aan bij protestantse splinterpartijen, waaruit tenslotte de
C.D.U. ontstond. De C.D.U. die overging in de P.v.d.A. De S.D.A.P. werd een
gouvernementele partij, deed afstand van het gebroken geweertje en haar vroeger
republikeins streven, dit alles met goedkeuring van het nauw met haar verbonden
N.V.V. Maar voor de meeste socialisten bleef het socialisme een levensbeschouwing,
hetgeen voor velen ook nu nog het geval is. Toen de tweede wereldoorlog dreigde
namen voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis twee socialisten zitting in het
Kabinet, wederom met instemming van partij en N.V.V.
Dit gematigde socialisme is door Quadragesimo Anno (1931) als onaanvaardbaar
afgewezen. Immers de matiging van met het Christendom en de christelijke
maatschappijleer strijdige opvattingen wijst die opvattingen in wezen niet af. Mede
vandaar het verbod van het Nederlands Episcopaat met betrekking tot S.D.A.P. en
N.V.V.
De periode der bezetting drong de Nederlanders tot een nauwe samenwerking,
zoals die in de jaren van vrijheid en onafhankelijkheid niet had kunnen bestaan.
Uiteraard speelden daarbij en vooral bij de

Streven. Jaargang 10

303
massa ‘negatieve’ beweegredenen een grote rol: het één zijn tègen de Duitsers,
tegen het nationaal-socialisme. Maar ook wezenlijk positieve doelstellingen waren
aanwezig, gericht op de toekomst, op de eendracht in een nieuw, vrij Nederland.
Die bewuste samenwerking sprak in het bijzonder diegenen aan, die bezwaren
hadden tegen de politieke constellatie van voor de oorlog, uiteraard vooral ook hen,
die al vroeger in zekere zin voorstanders waren van wat na de bevrijding de
doorbraak genoemd zou worden. Men denke aan de vooruitstrevende socialisten,
die ik zo juist noemde, men denke aan de aanhangers van ‘Eenheid door
Democratie’, in welke groepering o.a. Ir. Schermerhorn een belangrijke rol speelde.
Men denke ook aan de katholieke jongeren in de dertiger jaren, gegroepeerd om
de Gemeenschap en Roeping.
Bij die bewuste samenwerking namen katholieken hun plaats in. Toen de politieke
partijen verboden waren en de Nederlandse Unie werd opgericht, te typeren als
een ‘vooruitstrevende Nederlandse politieke beweging op christelijke grondslag’,
was onder de massale belangstelling in het Nederlandse volk de overtuigde bijdrage
van katholieken - ook verhoudingsgewijze - heel groot. Maar ook in de Nederlandse
Volksbeweging - geboren in het kamp te Sint-Michielsgestel - die op het einde van
de oorlog in de openbaarheid trad, was sprake van een bewuste medewerking met
name van een grote groep vooral jongere katholieken. Deze beweging stelde zich
op een bredere grondslag dan de Nederlandse Unie, namelijk op christelijke en
humanistische basis; haar streven werd bepaald door de
personalistisch-socialistische gedachte. Een massale belangstelling voor de
Nederlandse Volksbeweging ontbrak, mee als gevolg van de omstandigheden, die
dan ook heel anders waren dan bij de oprichting en de uitbouw van de Nederlandse
Unie. In feite heeft de N.V.B. het volk nimmer echt aangesproken.
Zij wilde geen politieke partij zijn of worden, maar zij bevorderde wel door de
activiteit van een groot deel van haar leden, die de elite van de doorbraak genoemd
konden worden, de oprichting van de doorbraakpartij, die de naam van Partij van
de Arbeid verkreeg. Een naam, gekozen naar het Engelse voorbeeld en passend
bij een partijtype, zoals de meergenoemde vooruitstrevende socialisten van vóór
de oorlog feitelijk wensten. De Partij van de Arbeid dus, een democratisch
socialistische partij, die ‘het innig verband voor personen en groepen tussen
levensovertuiging en politiek inzicht erkent’, maar desondanks ‘principieel en voor
wat de tegenwoordige verhoudingen betreft ook praktisch, de organisatie van het
politieke partijleven op de grondslag der godsdienstige belijdenis verwerpt’. Een
bespreking van de overbrug-

Streven. Jaargang 10

304
ging der tegenstellingen in en tussen de deelnemende partijen achterwege latend,
vermeld ik hier slechts, dat tot de P.v.d.A. toetraden: de vroegere S.D.A.P., de
Vrijzinnig Democratische Bond onder leiding van Mr. Oud en de Chr. Democratische
Unie. Een beperkt aantal (jongere) katholieken uit de Christofoor-groep en een
groepering van protestantse ‘jongeren’ met name van C.H.-huize sloten zich
eveneens bij de doorbraakpartij aan. Voor wat deze laatste betreft moet o.a. aan
de invloed van Barth betekenis worden gehecht, een invloed die nog steeds bezig
is door te werken in hervormde kringen.
In welke mate de bezettingssamenwerking kort na de oorlog leefde en in welke
mate trouw aan de vooroorlogse partijorganisatie naar voren kwam, moge blijken
uit een opinie-onderzoek ongeveer een half jaar vóór de verkiezingen van 1946
gehouden. Mij opnieuw beperkend vermeld ik, dat meer dan 40% der ondervraagden
zich voorstelde om op de doorbraakpartij te stemmen en dat ongeveer 26% zich
voorstander van de katholieke partij toonde. Volgende opinie-onderzoeken
demonstreerden een sterk dalende lijn voor de P.v.d.A. en een geleidelijk stijgende
voor de K.V.P. En bij de verkiezingen kreeg de P.v.d.A. 29 zetels en de K.V.P. 32.
Ook sedert het laatste opinie-onderzoek, een veertien dagen voor de verkiezingen
gehouden, bleken de genoemde lijnen verder te zijn doorgetrokken. De P.v.d.A.
verkreeg minder zetels dan de drie gefuseerde voor de oorlog hadden bezet, o.m.
een gevolg van het feit dat veel vroegere socialistische stemmen naar de C.P.N.
waren gegaan, welke partij met tien zetels uit de bus kwam en van het feit, dat de
liberale partij heel wat stemmen verwierf van de vrijzinnig democraten, die hun
leider, Mr. Oud, niet naar de P.v.d.A. waren gevolgd, maar terugkeerden naar de
moederpartij van de V.D.B., de liberale partij.
In de eerste en laatste partijraadsvergadering van de R.K. Staatspartij na de
bevrijding, gehouden op 22 december 1945, werd de naam der katholieke partij
gewijzigd in ‘Katholieke Volkspartij’. Daarmee was de opvolgster der Staatspartij
ten doop gehouden. Maar er was een belangwekkende voorgeschiedenis aan
voorafgegaan.
Met name moet hier genoemd worden het advies, dat door het Centrum voor
Staatkundige Vorming aan de R.K. Staatspartij was uitgebracht. Dit Centrum was
opgericht als een politieke braintrust van katholieken, waarin bijeenkwamen ouderen
en jongeren, vooroorlogse politici en verschillende nieuwe figuren, waaronder
vooraanstaande personen uit de N.V.B., mensen van verschillende maatschappelijke
stand, doelbewuste aanhangers der katholieke partij en personen voor wie de
wenselijkheid of noodzaak ener eigen katholieke par-
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tij onder ‘nieuwe’ omstandigheden niet zonder meer vaststond of zelfs aan ernstige
twijfel onderhevig was.
In het advies en de toelichting daarop werd allereerst gesteld, dat de politieke
organisatie der katholieken geen kwestie van beginsel is in de eigenlijke zin van het
woord, al hebben alle katholieken op sociaal en politiek terrein de verplichting zich
door hun beginselen te laten leiden. Het Centrum achtte daarom de vraag of een
eigen partij vereist is er een van praktische aard, waarbij de feitelijke toestand,
gezien in het licht der historische ontwikkeling in acht moet worden genomen. Deze
in-acht-neming, mede gezien de toenmaals onoverzichtelijke politieke situatie, bracht
het Centrum er toe te verklaren, dat voor de verkiezingen van 1946 een gezamenlijk
zelfstandig electoraal optreden der katholieke Nederlanders vereist werd.
Hoewel het Centrum-advies zich dus beperkte tot de verkiezingen van 1946, gaf
het tevens de noodzaak aan van verjonging en vernieuwing der katholieke partij.
De vermelding van deze noodzaak was in zekere zin strijdig met de beperking van
het advies, zij wees veeleer naar de toekomst. Een grondige herziening van het
partij-apparaat, zoals geadviseerd werd, gaat men niet aanbrengen voor een korte
spanne tijds. Evenmin paste bij de beperking van het advies de uitgesproken
noodzaak van vorming en voorlichting, opdat de katholieken overtuigd zouden zijn
van de redelijkheid van het bestaan en het program der partij.
Geheel in de sfeer van de tijd was het verlangen van het Centrum, dat ernstig
gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke samenwerking met andere
politieke partijen, waarbij overigens door de ‘nieuwe’ figuren, zeker niet op de eerste
plaats aan de protestants-christelijke partijen werd gedacht. Een gezamenlijk
urgentie-program met die partijen, wier houding en programma daartoe aanleiding
zouden geven, werd met klem bepleit.
Niet geheel overeenkomstig dit advies van het Centrum, maar toch wel in de geest
van het advies nam de partijraad der Staatspartij haar besluiten in de bekende
resolutie van 22 december 1945. Hij ging uit van de overtuiging, dat in de huidige
omstandigheden noodzakelijk is een partij, die uitdrukkelijk de zedelijke normen,
verankerd in de door God geschapen wereldorde en de Openbaring, tot grondslag
en richtsnoer neemt. En vervolgens, dat het op grond van deze normen noodzakelijk
is, in 't bijzonder op sociaal-economisch terrein, een vooruitstrevende politiek te
voeren, die omwille van haar innerlijke redelijkheid niet alleen door het katholieke
volksdeel aanvaard zal worden, maar ook voor niet-katholieken aanvaardbaar is.
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De partijraad gaf de nieuwe partij de naam ‘Katholieke Volkspartij’. Die nieuwe naam
achtte men wenselijk om het vooruitstrevende karakter der partij op de grondslag
van haar zedelijke normen tot uitdrukking te brengen. Duidelijk werd gesteld, dat
de partij niet kan zijn een kerkelijke partij ‘maar dat men tot haar behoort toe te
treden op grond van de aanvaarding van haar program, zodat ook voor
niet-katholieken toetreding mogelijk moet zijn’. Van deze mogelijkheid is praktisch
nauwelijks gebruik gemaakt; zij is een illusie gebleken, een teleurstelling met name
voor hen die daarvan - overigens onvoldoende gemotiveerd - nogal grote
verwachtingen hadden. Zij hadden zich o.a. niet gerealiseerd, dat ook na het samen
doorstane leed van de oorlog, de katholieken in ons land bij zéér vele
andersdenkenden een ‘aparte’ plaats bleven innemen. De emancipatie der
katholieken in de zin van een in het gehele volk gelijkelijk gewaardeerd worden als
andere bevolkingsgroepen was en is nog niet voltooid.
De samenwerkingsgedachte van het Centrum-advies werd aanvaard, zomede
het verlangen naar een gemeenschappelijk urgentie-program tussen de daarvoor
in aanmerking komende partijen reeds voor de verkiezingen van de leden der
Tweede Kamer. Dit verlangen werd echter niet gerealiseerd. De christelijke partijen
en de liberale partij bleken niet gevoelig voor deze gedachte. En de wèl voortgezette
besprekingen met de Partij van de Arbeid voerden eveneens tot een negatief
resultaat. Begrijpelijke redenen van partijbelang brachten de P.v.d.A. tenslotte ook
tot een afwijzend standpunt.
Zowel in het advies en de daarbij gevoegde toelichting van het Centrum voor
Staatkundige Vorming als in de resolutie van de laatste partij-raadsvergadering der
R.K. Staatspartij, waarin de K.V.P. werd opgericht, werd bijzondere nadruk gelegd
op het program der partij. De K.V.P. werd in de kringen van hen, die voortkwamen
uit de N.V.B. en die in deze dagen gevoelig waren voor bepaalde aspecten van de
doorbraak-gedachte, bij voorkeur programpartij genoemd. De resolutie van 22
december vermeldde overigens ook duidelijk (en hier blijkt de invloed van genoemde
kringen) dat men tot de K.V.P. behoorde toe te treden ‘op grond van de aanvaarding
van het program’, met de consequentie, ‘zodat ook voor niet-katholieken toetreden
mogelijk moet zijn’. En men stelde zich bij het begrip ‘program’ in het bijzonder het
verkiezingsprogram voor ogen, een program van actie of werkprogram voor een
bepaalde parlementaire periode.
De beginselpartij was vooral een aantal nieuwe figuren minder welgevallig; zij
riekte naar de antithese, zij scheen hun een synthese in
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samenwerking in de weg te staan. Zij leek gericht op isolement, zij wekte wrevel bij
de herinnering aan ernstig bekritiseerde vooroorlogse verhoudingen en situaties.
Bij de grote massa der katholieken was deze gevoeligheid niet aanwezig, evenmin
bij vele leidende figuren, personen uit verschillende maatschappelijke groeperingen,
die onwrikbare voorstanders der katholieke partij waren en waren gebleven. De
grote massa verwachtte niet anders dan het herstel der katholieke politieke
organisatie, zij stelde zich achter de K.V.P., zoals zij voor de oorlog de Staatspartij
steunde. Zij koos de beginselpartij en had - en heeft voor een niet onbelangrijk deel
nog - onvoldoende kennis van het program der partij, die gebaseerd op haar
beginselen, eisen stelt voor actuele en toekomstige omstandigheden en
verhoudingen. Feit is, dat de eenzijdige belangstelling voor het program in bepaalde
kring een stuwing heeft betekend naar een groeiende en noodzakelijke voorlichting
over het program, niet het minste op sociaal-economisch terrein, en over het beleid
der partij.
De K.V.P. was en is inderdaad en uiteraard beginselpartij èn program-partij. Dat
was de Staatspartij ook; dat zijn de onderscheidene politieke partijen van vandaag
evenzeer. Voor wat de K.V.P. aangaat, blijkt haar karakter als beginselpartij reeds
uit de aanhef van de meer genoemde resolutie, die een partij noodzakelijk achtte,
welke uitdrukkelijk de zedelijke normen, verankerd in de door God geschapen
wereldorde en de Openbaring, tot grondslag en richtsnoer neemt. Dit blijkt ook uit
het feit, dat de K.V.P. het algemeen staatkundig program der Rooms Katholieke
Staatspartij als het hare overnam, bevattend een beginselprogram en een program
van richtlijnen voor het beleid der partij.
Overigens zijn, zoals gezegd, ook de andere politieke partijen in ons land
beginselpartijen. De P.v.d.A. huldigt socialistische beginselen. Zij noemt zich niet
primair doorbraakpartij maar socialistische partij. Weliswaar wijken haar socialistische
beginselen in menig opzicht af van die uit vorige perioden, weliswaar is er géén
eenstemmigheid en wèl tweedracht over het karakter van het socialisme der partij
in leidende socialistische kringen, maar dit doet geen afbreuk aan de algemene
instelling van de P.v.d.A. als beginselpartij. Het doorbraak-karakter heeft de leiding
der S.D.A.P. vooral aanvaard omwille van de levenskansen van het socialisme,
waarover straks.
Waar het voor de katholieken bij de doorbraak-propaganda, die - in strijd met de
doorbraakgedachte in de juiste zin - niet vrij is van klassenstrijd-motieven, op de
eerste plaats om gaat, is dus de keuze van de katholieke partij of van de
socialistische. Indien men kiezen
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moet, dan kan men letten op het program, maar men kan ook letten op de wijsgerige
achtergrond van de partij. Hieromtrent stelt de Belgische pater B. Janssens O.P. in
zijn brochure ‘Katholiek in het Maatschappelijke Leven’ zeer duidelijk: ‘Er bestaat
echter een rangorde van waarden en wanneer we de zaken onder dit aspect
beschouwen, dan moeten we erkennen, dat ook voor de politieke werkelijkheid de
wijsgerige grondslag waarop men steunt, voorrang heeft op de praktische
programma-punten en de personen’. Deze stelling is een doorslaand argument
tegen de keuze van de socialistische partij, die de P.v.d.A. is, een partij die tevens
als basis en richtsnoer niet aanvaardt onwrikbare zedelijke normen en de Openbaring
Gods. Een basis, zonder welke de opbouw van een gemeenschap wankel is. Maar
die stelling is blijkbaar in de huidige Nederlandse verhoudingen geen doorslaand
argument in het oog van de katholieken, die lid zijn van de Katholieke
Werkgemeenschap in de P.v.d.A., welke partij in die gemeenschappen niet primair
haar karakter van socialistische partij, maar van doorbraak-partij demonstreert.
De doorbraak dan. - De leiding van de S.D.A.P. was vlak na de oorlog zeker geen
hevig voorstandster van de doorbraakpartij. Integendeel, haar houding met betrekking
tot het karakter van de naoorlogse S.D.A.P. was zeer aarzelend. Natuurlijk, er moest
een belangrijke vernieuwing plaats vinden, die een einde zou maken aan de
verstarring, die de S.D.A.P. voor de oorlog kenmerkte en waardoor zij geen nieuwe
aanwas van betekenis kon winnen, ondanks haar - niet zo erg realistisch - verlangen
om tot een volkspartij uit te groeien. Het geestelijk klimaat in de partij was een te
ernstige belemmering. Het is dominee Banning geweest, die de leiding der
naoorlogse partij voor de doorbraak wist te winnen.
Zonder de doorbraak, zo begrepen de socialistische leiders, de vader van het
onvoldoende tot ontwikkeling gekomen Nederlandse personalistische socialisme,
zonder de doorbraak is er voor het socialisme in ons land geen toekomst, geen
perspectief. Om die reden vooral koos de leiding der S.D.A.P. de doorbraak.
En inderdaad, zonder klimaat-wijziging, zonder een nieuw gezicht van de
socialistische partij zouden de V.D.B. en de beide andere kleinere groepen niet tot
een fusie met de S.D.A.P. hebben besloten. Uitdrukkelijk zij hierbij vermeld, dat dit
nieuwe gezicht niet of nauwelijks getoond werd door de nevenorganisaties van de
vroegere S.D.A.P. en in feite ook nog van de P.v.d.A., zoals de Vara, het Vrije Volk
en het N.V.V.
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Maar hoe dan ook, de P.v.d.A. is naast socialistische partij doorbraakpartij. En zij
gaf protestanten en katholieken en humanisten het recht eigen gemeenschappen
op te richten. Welke is de plaats van de werkgemeenschappen in de socialistische
doorbraakpartij? Allereerst zij er op gewezen, dat de partij deze blijkbaar niet als
noodzakelijke organen ziet. Want zij geeft slechts ‘gelegenheid’ om ze op te richten
‘ter verdieping en verrijking van het geheel der socialistische gedachte en beweging’.
In de werkgemeenschappen behoren P.v.d.A.-leden van één geloof of eenzelfde
levensbeschouwing hun bijdrage te leveren aan de geestelijke fundering van het
Nederlandse socialisme: katholieke en calvinistische en humanistische bijdragen,
die het fundament moeten versterken. Bijdragen van maatschappij- en
levensbeschouwingen, die in menig opzicht als het ware elkaars tegenpolen zijn.
Bijdragen, waarvan de grootste gemene deler slechts voor de partij als geheel van
nut kan zijn en waarvan de wezenlijke inhoud door de partij wellicht ongebruikt zal
moeten blijven. Bijdragen, die met betrekking tot een christelijke maatschappijvisie
vanzelfsprekend beperkt moeten blijven tot die verworvenheden van het Christendom,
welke het Humanisme wenst te aanvaarden. Bijdragen tenslotte, die wat de
beoordeling van de mens aangaat, onvolledig en daarom onjuist moeten blijven,
wijl zij zich niet kunnen richten op de mens, levend in deze wereld en voorbestemd
voor de eeuwigheid, maar slechts op de ‘gedeeltelijke’ mens van deze natuurlijke
orde, een onthoofde mens. De humanistische werkgemeenschap heeft immers een
gelijkwaardige plaats naast de beide christelijke gemeenschappen. Waaruit mede
voortvloeit - het blijve hier niet onvermeld - het beleid van de P.v.d.A. met betrekking
tot het Humanisme en humanistische organisaties. De P.v.d.A. wil voor wat de
houding van de overheid daar tegenover aangaat het Humanisme op één lijn stellen
met de Kerken, humanistische verzorging met de godsdienstige verzorging. Dit
beleid ondervindt schijnbaar geen bezwaar bij de christelijke werkgemeenschappen
en mocht het wel bezwaren oproepen, dan zijn deze blijkbaar zonder invloed
gebleven. Evenmin is er b.v. van enige invloed gebleken van de zijde der katholieke
werkgemeenschap met betrekking tot de vele onwaardige reacties van
partij-voormannen en van de socialistische partijpers op het Mandement der
Nederlandse Bisschoppen van 1954.
Aan de hand van deze enkele voorbeelden en van verschillende andere, die ter
beschikking zijn, aan de hand dus van de geschiedenis van tien jaren P.v.d.A. kan
men constateren, dat de positieve invloed der christelijke werkgemeenschappen
beperkt is. Daartegenover staat even-
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eens als een ander feit vast, dat de invloed van humanisten in de P.v.d.A. zeer groot
is. Zij hebben er in groten getale hun politiek tehuis gevonden. Een ander deel heeft
onderdak bij de V.V.D. Tenslotte: een basis zoals de katholiek die behoeft voor zijn
streven naar een christelijke maatschappij vindt hij niet in de P.v.d.A., n'en déplaise
zijn werkgemeenschap.
Die werkgemeenschap heeft wèl betekenis en is wèl van veel belang met het oog
op een andere taak, die haar is toebedeeld: de propaganda voor het socialisme in
de eigen bevolkingsgroep. Van die taak kwijt de katholieke werkgemeenschap zich
ongetwijfeld terdege, sedert 1954 ongeacht het Mandement der Bisschoppen.
Hiervoor draagt de katholieke werkgemeenschap en haar leiding wel een bijzonder
zware verantwoordelijkheid.
Duidelijk zij nog eens gesteld, dat het eenheidspostulaat geen eis is voor alle tijden
en alle omstandigheden. Maar wel is het voor Nederland een kostbaar erfgoed,
waarom katholieken uit die landen, waar de politieke eenheid als gevolg van de
bestaande verhoudingen, van historie of kieswet, niet aanwezig is, ons benijden.
En het blijve gehandhaafd in de huidige omstandigheden, waarin het ervan afstand
doen, een zware plicht der katholieken in verdrukking zou brengen.
Die plicht betreft de medewerking aan de doorvoering der katholieke staats- en
maatschappijleer en de principiële consequenties daaraan verbonden. Deze laatste
hebben betrekking op de staat en de staatstaak, op huwelijk en gezin, op de vrijheid
en de daarmee gepaard gaande gebondenheid, op de mens in zijn volledig mens-zijn,
op cultuur en onderwijs, op de arbeid der mensen, op de bouw der maatschappelijke
orde. Over deze zeer gewichtige zaken denken calvinisten en katholieken, liberalen
en socialisten nu eenmaal zeer verschillend. Daarom ligt het voor de hand, dat de
katholieken in hun politiek eenheidsverband betere waarborgen vinden voor de
verwerkelijking van wat hun staats- en maatschappijleer eist, dan wanneer zij zouden
behoren tot verschillende niet-katholieke partijen. Weliswaar zullen zij in dergelijke
partijen begrip vinden bij anderen met betrekking tot dié zaken, die met katholieke
beginselen in strijd zijn, zij zullen een veto kunnen uitspreken over dergelijke zaken,
zij zullen ook invloed in positieve zin kunnen uitoefenen, maar welke is die invloed
vergeleken bij die van een sterke groepering met een eenheid van beginselen?
En waar zullen de meningsverschillen groter zijn, in de politieke partij waar die
eenheid van beginsel ontbreekt of in de partij waarin zij juist een krachtige bron van
inspiratie is?
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De politieke geschiedenis van Nederland heeft wel zeer duidelijk aangetoond, welke
betekenis die ene sterke katholieke partij heeft. Een klassiek voorbeeld ervan vindt
men in de schoolstrijd. Maar ook in de politiek van onze tijd zijn er vele voorbeelden:
men denke aan de gezinspolitiek, aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. En
naar gehoopt mag worden zal straks ook de aanpak van het vraagstuk der
bezitsvorming onder de massa van het volk getuigenis afleggen van de grote
betekenis der éne katholieke partij.
Zo juist stelde ik, dat de verantwoordelijkheid van de katholieken in de Partij van
de Arbeid een zeer grote is, juist vanwege hun propaganda onder het katholieke
volksdeel. Moge immers het lidmaatschap van de P.v.d.A. voor goed en harmonisch
ontwikkelde katholieken weinig gevaar opleveren, voor de grote massa zijn er zeer
ernstige gevaren. En die vloeien heus niet alleen voort uit het milieu, waarin zij
komen te verkeren en waarin - juist onder de socialistische massa - de oude
socialistische gedachten nog zo sterk leven; die gevaren zijn op de eerste plaats
gelegen in het karakter der doorbraakpartij. Zij zijn gelegen in de doorbraakgedachte,
die niet beperkt kán blijven tot de politieke sector van het leven. Leidende
doorbraakfiguren hebben dit trouwens herhaaldelijk verklaard.
In ‘Ons Socialisme’ (overigens door Sam de Wolf een schandelijk boek genoemd)
komt ook Ds. Banning tot die conclusie, maar hij wil de katholieken tevens gerust
stellen. Hij schrijft: ‘Een dynamisch beginsel, als dat van de doorbraak is, laat zich
niet in één terrein opsluiten. Overigens beseffe men wel, en late dit ook ten volle
gelden, wat onze R.K. partijgenoten duidelijk hebben gesteld, en de P.v.d.A. bewust
heeft aanvaard: wij blijven katholiek in ons geloof, in onze liefde tot de Kerk, in de
samenhang met het katholieke volksdeel en zijn levensstijl, wij hebben dùs in ons
gezin de katholieke pers, de katholieke radio, en wij zenden onze kinderen naar de
katholieke school, en de katholieke jeugdorganisatie’.
Ds. Banning laat zijn katholieke partijgenoten niet spreken over de sociale
organisatie. Daarover sprak wel de heer Suurhoff in 1952, als voorman van het
N.V.V., naar aanleiding van de ‘doorbraak’-winst in dat jaar. De politieke doorbraak,
bij een aantal katholieken bereikt, moèst voeren naar de sociale doorbraak in het
N.V.V.: ‘De velden staan wit om te oogsten’.
In tegenstelling tot Ds. Banning is Suurhoff een consequent man.
En wat moet men denken van de katholieke doorbraakman, die de jongeren naar
zijn socialisme wil voeren en het eigen blad van zijn partij aan hen moet onthouden?
Maar die van de andere kant als auteur
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medewerking verleent aan uitgaven van de socialistische vakbeweging, die meewerkt
aan de socialistische radio en televisie? Hij verkeert toch wel in een
allermerkwaardigste positie. Hij wil in de ‘samenhang van het katholieke volksdeel’
blijven en zijn kinderen daarin opvoeden, maar hij treedt door zijn medewerking in
feite op als propagandist voor instellingen, die buiten de genoemde samenhang
vallen en die samenhang trachten te doorbreken bovendien.
Het is mij bekend, dat de katholieke leden van de P.v.d.A. steeds gesteld hebben,
dat zij de doorbraakgedachte aanvaard hebben wegens hun zorg voor Staat en
Kerk. Enerzijds geven zij echter in hun bezorgdheid onvoldoende aandacht aan de
consequenties van de doorbraak voor de massa, anderzijds vergeten zij dat de
bezorgdheid voor de Kerk op de eerste plaats berust bij de Kerkelijke Leiders. En
Hun bezorgdheid voerde Hen tot de oproep om één te zijn zowel op het sociale als
politieke terrein.
De aantrekkingskracht van de Partij van de Arbeid in het Nederlandse volk wordt
wel het best gedemonstreerd door de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen
sedert de bevrijding. Zoals reeds vermeld, verkreeg de nieuwe socialistische partij
bij de eerste verkiezingen na de oorlog 29 zetels: een teleurstellend resultaat voor
verschillende leidende figuren uit de partij, die nog vrij kort voor de verkiezingen op
een veertig zetels hadden gehoopt. De nadien in hetzelfde jaar gehouden
verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten toonden een nog ongunstiger
beeld. En in 1948 daalde het zeteltal van de P.v.d.A. tot 27 ondanks het feit, dat de
C.P.N. ook twee zetels verloor, die uiteraard naar de socialisten waren gegaan.
Verreweg de meeste doorbraakstemmen bleken twee jaar na de oprichting van de
doorbraakpartij te zijn verloren gegaan.
Toen kwam 1952. De verkiezingen van dat jaar werden gehouden in een nog niet
overwonnen sfeer van sociale onrust, die met name een gevolg was van de zware
lasten door de Overheid op het volk gedrukt na het Korea-conflict wegens de
verontrustende consequenties daarvan voor de economische en financiële positie
van ons land. Voor zeer velen waren de moeilijkheden groot, zoals voor werknemers,
werkgevers, middengroepen en ouden van dagen. De sociale vrede in katholieke
en christelijke kring leed daaronder in ernstige mate. Onder deze omstandigheden
won de Partij van de Arbeid drie zetels, mede als gevolg van de Drees-propaganda
(de vader van de ouden van dagen) en het cultiveren van de klassenstrijdgedachte.
Deze winst werd voor twee derde deel behaald op de katholieke en christelijke
partijen, voor één derde
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deel opnieuw op de C.P.N. In de commentaren op de verkiezingsuitslag werd voor
het eerst na de oorlog aandacht geschonken aan de groeiende onkerkelijkheid en
de gevolgen daarvan voor de politieke keuze.
Dit jaar boekte de P.v.d.A. opnieuw een verrassende winst; voor de derde maal
sedert de bevrijding verloor de C.P.N. een paar zetels, maar belangwekkender was
de winst van de P.v.d.A. in protestants-christelijke kringen. Daartegenover moest
zij haar winst van 1952 op de K.V.P. - generaal bezien - weer prijsgeven. Wil men
de winst van de P.v.d.A. in protestantse kring zeer in het kort typeren, dan kan men
het volgende stellen: zij is te danken aan de effectieve Drees-propaganda, aan de
opgedrongen keuze Drees of Romme, waarbij de naam Romme zo gemakkelijk de
klank van Rome kreeg. Zij is bevorderd door de naar het oordeel van velen te zwakke
reactie der christelijke partijen op het Bisschoppelijke Mandement. Zij is ongetwijfeld
voor een deel te danken aan de groei van de doorbraaksfeer in bepaalde hervormde
kringen, voor welke het bekende herderlijke schrijven der Hervormde Synode een
effectvol propagandastuk voor de P.v.d.A. was.
De Katholieke Volkspartij verkreeg in het eerste verkiezingsjaar 32 zetels, waaruit
in het algemeen de trouw der katholieken aan hun partij bleek. Vóór de oorlog was
dit aantal maar éénmaal bereikt. De overgrote meerderheid der katholieken was
door de doorbraakgedachte nauwelijks beroerd. In 1948 ging de winstmogelijkheid
verloren door het optreden van de heer Welter, voor wie aanvankelijk het Indië-beleid
de grote drijfveer was voor een afsplitsing, terwijl voor velen zijner kiezers van meet
af aan het sociaal-economische en fiscale beleid een zeer belangrijke rol speelde
bij hun politieke keuze.
Gedupeerd als zij was vooral door gebrek aan sociale eendracht - gevolg o.m.
van de moeilijkheden waarin velen verkeerden - verloor de K.V.P. in 1952 een
tweetal zetels. Met name uit overwegingen van groepsbelang werd een niet
onbelangrijk aantal stemmen op de P.v.d.A. als arbeiderspartij en op de K.N.P.
uitgebracht. Van doorbraakstemmen op de P.v.d.A. in de ‘principiële’ betekenis, die
de Katholieke Werkgemeenschap daaraan hecht, was praktisch geen sprake.
Met betrekking tot de verkiezingen van 1952 kan men stellen, dat de vrij eenzijdig
gerichte partijen - ook vrij eenzijdig in haar aanhang - als gevolg van onvoldoende
sociale eendracht winst boekten en dat de christelijke partijen, wier aanhang uit alle
maatschappelijke geledingen voortkomt, de K.V.P. en de A.R.P., verlies hebben
geleden.
Sedert de verkiezingen van 1952 groeide in het katholieke volksdeel het begrip
voor de eenheid der katholieken op politiek terrein, onge-
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twijfeld mee als gevolg van de gunstige conjunctuur, die een verbetering der sociale
verhoudingen bevorderde, als gevolg van het woord om eenheid van Kardinaal de
Jong bij de herdenking van 100 jaar Hierarchie, als gevolg van het Mandement
1954, dat de katholieken hun plaats in het openbare leven aanwees, als gevolg ook
van het inzicht dat verdeeldheid onder ons anderen sterker maakt èn van een
groeiende waardering voor het werk van partij en fracties. Na ampele besprekingen
werd de K.N.P. opgeheven en de heer Welter en verschillende zijner medestanders
werden lid van de K.V.P. en aanvaardden het program der partij.
Dit jaar verkreeg de K.V.P. 33 kamerzetels, een aantal dat de katholieke partij
nog nimmer heeft veroverd. Het verlies aan de P.v.d.A. van 1952 werd - landelijk
bezien - ingehaald. De schijnbaar slechte uitslag in Limburg en Brabant zal
waarschijnlijk beïnvloed zijn door immigratie; zeker is van grote invloed geweest de
uitzonderlijk grote opkomst der kiezers. In het Limburgs Dagblad en de Linie is m.i.
duidelijk aangetoond, dat de P.v.d.A. in Limburg veel stemmen te danken heeft aan
die stemgerechtigden, die als regel zo weinig waarde hechten aan hun burgerplicht
dat zij bij de stemming wegblijven. Met betrekking tot deze kiezers is er dus geen
sprake van ‘verlies’ voor de K.V.P., maar slechts van ‘winst’ bij de P.v.d.A.
En tenslotte, maar last not least, moge ik hier nog datgene vermelden, waarmee
ik een artikel in het Katholiek Staatkundig Maandschrift over de uitslag der
verkiezingen van 1956 besloot:
‘Een ander aspect met betrekking tot de verkiezingen in het Zuiden en in het
bijzonder ook in Limburg is het vraagstuk der groeiende onkerkelijkheid. Uiteraard
heeft het Noorden daar ook mee te maken en al sinds jaren. Maar in het Zuiden,
met zijn overwegend katholieke bevolking, waar deze onkerkelijkheid juist na de
oorlog zo is toegenomen, althans sedertdien duidelijk werd vastgesteld, is het
probleem nu vooral actueel. Immers bij een voortgaande ongunstige ontwikkeling
zullen de gevolgen daarvan zeer ernstig en zeer spectaculair zijn. Ook op het
politieke terrein. Legt men gegevens uit de jongste onderzoekingen over de
onkerkelijkheid naast de uitslag der verkiezingen, dan blijkt daaruit dat veel
katholieken, die in meerdere of mindere mate tot onkerkelijkheid zijn vervallen, nu
nog op de K.V.P. hebben gestemd. Maar hoe lang zullen deze “onverschilligen” dit
blijven doen?
Hier ligt voor de Kerk, voor de Katholieke Actie, het lekenapostolaat, voor het
bedrijfsapostolaat, voor de sociale organisatie een zware taak. Hier staat immers
veel meer op het spel dan de positie der K.V.P. Het gaat hier om het behoud van
het geloof’.
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A.E. de Schrijver, minister van staat
De geleidelijke politieke ontvoogding van Congo
SPREKEN over de geleidelijke politieke evolutie in Belgisch Congo - wij behandelen
hier niet de vraagstukken van Ruanda en Urundi - is eigenlijk het probleem ter
sprake brengen van de verdere deelneming van de Zwarten aan het openbaar leven
in Congo. Opzettelijk wordt van verdere deelneming gewaagd want het ware verkeerd
te menen, dat het veld braak ligt. Langs hun hoofden en dezer adjuncten bezitten
de Zwarten werkelijke administratieve en rechterlijke bevoegdheden, in de 432
hoofdijen en in de 509 inlandse sectoren, de twee vormen van gewoonterechtelijke
omschrijvingen. Zij zijn gedeeltelijk betrokken bij het bestuur en het gerecht in de
43 niet-gewoonterechtelijke centra en in de 17 inlandse wijken. Daarenboven zijn
representatieve Zwarten - naast Blanken - ‘lid’ van de Provincieraden en van de
Raadgevende Gouvernementsraad te Leopoldstad.

I. Politieke en morele beginselen
De politiek-juridische band tussen België en het overzeese gebied spruit niet voort
uit een veroveringsdaad; hij is ontstaan door het Verdrag van 28 november 1907,
dat in 1908 door het Belgisch Parlement werd goedgekeurd. De souvereiniteit over
het Congolees grondgebied werd alsdan aan België afgestaan tegen overname
door ons land van de schulden en het tegoed van de Onafhankelijke Staat en mits
eerbiediging van de bestaande rechten en verplichtingen. Onder deze laatste dient
vernoemd de Algemene Akte van Berlijn van 1885, waarbij het statuut van het
conventioneel Congo-bekken bepaald wordt. Het Congo-gebied werd bij België niet
genaast als een nieuwe provincie. Krachtens wettelijke bepalingen bezit
Belgisch-Congo een persoonlijkheid afgescheiden van het moederland; particuliere
wetten beheren Congo en zijn bevolking, terwijl de activa en passiva van België en
die van Belgisch Congo gescheiden blijven. De politieke verantwoordelijkheid is dus
+
duidelijk omschreven. Ons land echter heeft nooit zijn verplichtin-

+

Beschouwingen uit een lezing gehouden op 11 oktober 1956 te Leuven in het Kongolees
Leuvens Universitair Centrum.
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gen louter tot het handhaven van de orde en het administratief beheer herleid; steeds
heeft België zijn morele verantwoordelijkheid in acht genomen.
Na 1908 werd de beschavingstaak, die onder de impuls van Leopold II begonnen
was, hardnekkig voortgezet. Zendelingen, ambtenaren, geneesheren,
wetenschapsvorsers, verspreidden de beschaving op allerlei gebied, terwijl ingenieurs
en zakenlieden hun scheppingskracht ontplooiden en met buitengewoon succes de
economie en de welstand bevorderden. Het past hier, te gedenken, hoe talrijk en
hoe groot de hindernissen waren, die bij het uitvoeren van deze reuzenarbeid in
2

een grondgebied groot 2.345.000 km dagelijks dienden overwonnen te worden.
Zeker, het Belgisch bestuur was een gezagsregime, dat met verlicht paternalisme
gepaard ging; iedereen zal erkennen, dat geen ander systeem mogelijk was en
tegenover dit bestuur waren de Zwarten niet zó kritisch gestemd, omdat het
Overheidsoptreden volledig met hun traditionele opvatting van het gezag
overeenkwam. Naar gelang de jaren voorbijgingen, groeide de economische welvaart.
Al werden pijnlijke crisissen van een zekere duur aan Congo niet bespaard, toch
vorderde het beschavingswerk: de gezondheid en de voeding verbeterden; de
missies breidden stilaan, met oneindig veel geduld, het onderwijs, ook het middelbaar
onderwijs, over al de gewesten uit; de opvoeding en de cultuur kenden vooruitgang
en zo werden Zwarten opgeleid om talrijke lagere ambten en posten te bekleden.
Sedert de tweede wereldoorlog wordt, op alle gebied, vooruitgang geboekt. Het
gezagsregime heeft een meer getemperd aanzien gekregen. De algemene
ontwikkeling van Bevolking en Land gaat met rasse schreden vooruit. Aan de
economische basis van deze vooruitgang hebben België en de Belgen sinds 1945
meer dan 75 milliard aan investeringen in Congo besteed. Het tienjarenplan, het
Fonds voor het welzijn der inlanders, de Nationale Instituten voor agronomische
studie en voor Wetenschappelijk Onderzoek, de ‘Foyers Sociaux’, de
huisvestingspolitiek, brengen overal nieuwe verwezenlijkingen tot stand. Het
universitair onderwijs wordt ingevoerd. Zwarten worden opstellers van weekbladen
voor hun rasgenoten. Elk mensenwerk heeft natuurlijk keerzijden. In menig gewest
verkeren de sociale vooruitgang en de opleiding van de inwoners nog in een zeer
elementair stadium. Wie echter Congo in de jongste tijd mocht bezoeken kan
getuigenis afleggen van de evolutie in alle aspecten van het leven der Inlanders en
van al hetgeen gedurende de laatste decenniën door de tussenkomst der Blanken,
de Zwarten ten goede is gekomen. On-
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getwijfeld heeft men de eerste stap gezet, om een onmondig Volk op te heffen en
tot de bewustheid van zijn rechten en plichten te brengen.
De verantwoordelijkheid van België ten aanzien van alle Congo-bewoners, Zwarten
en Blanken, beperkt zich echter niet tot de bestuursproblemen, noch tot de economie
van de huidige tijd. De toekomst: de zeer nabije toekomst, de verre toekomst leggen
beslag op ons en verplichten er ons toe, na te denken en zo zorgvuldig mogelijk de
komende tijden voor te bereiden. In dit opzicht bestaat er bij velen, hier en in Congo,
een bezorgdheid, een verlangen, om vooruit te zien, welke in vroegere jaren veel
minder te bespeuren vielen. Maar de gedachten omtrent de nieuwe evolutie en de
meningen omtrent haar ontwikkelingsvormen lopen wijd uiteen. Het is en blijft een
open vraag, hoe de houding van België en van de Belgen tegenover deze toekomst
best in een gangbare formule vastgelegd kan worden. Persoonlijk zou ik de
aanvaarding van de volgende politieke en morele beginselen suggereren.
België is de erfgenaam van het pionierswerk, onder Leopold II volbracht: de
soevereiniteitslast legt aan ons Land rechten en verplichtingen op. De Belgen zijn
in Congo niet als veroveraars, wel als dienaars van de beschaving, als medewerkers
aan de grootse arbeid voor de vooruitgang der inwoners, als bevorderaars van de
belangen en van de billijke verwachtingen van de Congo-bevolking. Zij hebben de
Zwarten opgeleid, om met hen op menig gebied samen te werken. Nu moeten de
Belgen zelf hun volle verantwoordelijkheid opnemen en alles in het werk stellen,
om deze samenwerking op een hoger en uitgebreider peil te brengen. Daartoe
moeten een aantal Zwarten de nodige bekwaamheid verwerven, om belangrijke
culturele, bestuurlijke, sociale en economische opdrachten te vervullen. Tevens
moet de levensstandaard van alle Zwarten opgevoerd en dient het bewustzijn van
de waardigheid van elke persoon aangekweekt te worden.
De Belgen moeten ernaar streven de medezeggenschap van de Zwarten in het
waarnemen van de belangen van de ganse bevolking, Blanken en Zwarten, geleidelijk
te verzekeren. Aldus zal een voortschrijdend democratisch regime voor Blanken en
Zwarten worden opgebouwd. Deze ontwikkeling van de samenwerking en de
medezeggenschap zal, gaandeweg, bestuurlijke en politieke hervormingen
medebrengen. Zij moet leiden naar een statuut van het overzees gebied met normen
‘sui generis’, van een Belgisch-Congolese Gemeenschap, die de interne belangen
van geheel Congo omvat, en op
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de instemming en medewerking van de Blanke en Zwarte Congo-bewoners steunt.
In dit perspectief zouden uiteindelijk België en Congo onder het Belgisch Vorstenhuis
langs gemeenschappelijke organen in een sterke België-Congo Unie verenigd
blijven.
Indien Congo verder in de hier aangeduide richting evolueert, zal een nieuwere
vorm van samenwerking tussen Blanken en Zwarten ontstaan, namelijk een
geleidelijke politieke medezeggenschap van de Zwarte bevolking met de Blanken,
in het beheer van het openbaar leven. Deze ontwikkeling betekent de afwijzing van
de leer, dat de inlandse bevolking juridisch aan het Belgisch Koloniaal beheer steeds
onderworpen zal blijven. Deze opvatting wordt afgewezen, hoe uitstekend dit beheer
ook moge wezen, hoe eerbiedig het ook weze t.o.v. de gebruiken der volksstammen,
hoe bezorgd ook voor het geestelijk en stoffelijk welzijn van de Zwarten! Deze
opgang naar politieke medezeggenschap behelst een geleidelijke versmelting van
de belangen van de Zwarten en de Blanken in Congo en de geleidelijke evolutie en
omvorming van de bestaande organen van openbaar bestuur, zodat, zonder
apartheid, Blanken en Zwarten normaal samenwerken en samenzetelen. Noch een
tijdstip voor de verwezenlijking, noch definitieve vormen moeten nu gesteld, noch
voorspeld worden, willen we niet een bron van vergissingen en ontgoochelingen
doen ontstaan; en het is duidelijk dat deze opgang onmogelijk zou worden, indien
geen brede Congolese elite tot stand kan komen, die het bewijs levert van
verantwoordelijkheidsgevoel, zin voor het algemeen belang, bestuursbekwaamheid
en onpartijdig optreden.
Bij deze trapsgewijze evolutie moet België voortdurend aanwezig blijven want het
draagt historisch, politiek en moreel de verantwoordelijkheid van de zorg voor de
verdere ontwikkeling van de Congolese bevolking, die én voorzichtig én doelmatig
moet worden geleid. Slechts terloops brengen wij in herinnering het Handvest over
de Organisatie der Verenigde Naties, te San Francisco in 1945 ondertekend. De
eerste zinnen van artikel 73 luiden als volgt:
‘Leden van de Verenigde Naties, die verantwoordelijkheden bezitten of aanvaarden
voor het beheer van gebieden, wier bevolking nog niet een volledige mate van
zelfbestuur heeft bereikt, erkennen het beginsel, dat de belangen van de inwoners
van deze gebieden allesoverheersend zijn, en zij aanvaarden als een heilige opdracht
de verplichting, om naar hun beste krachten, binnen het door dit Handvest in het
leven geroepen stelsel van internationale vrede en veilig-
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heid, welvaart van de inwoners van deze gebieden te bevorderen en te dien einde:
a. met de nodige eerbied voor de cultuur van de betrokken volken, te zorgen voor
hun politieke, economische, sociale en opvoedkundige vooruitgang, hun
rechtvaardige behandeling alsmede hun bescherming tegen misbruiken;
b. zelfbestuur te ontwikkelen, de politieke aspiraties van de volken behoorlijk in
aanmerking te nemen, en hen bij te staan in de geleidelijke ontwikkeling van
hun vrije politieke instellingen, overeenkomstig de bijzondere omstandigheden
van elk gebied en zijn volken en hun verschillende stadia van ontwikkeling;...’
België heeft het Handvest van San Francisco, in 1945, des te gemakkelijker
goedgekeurd, daar de beginselen in dit artikel vervat ten grondslag lagen aan zijn
beschavingspolitiek in Afrika. Aan dit overzicht van politieke en morele beginselen
mag wel toegevoegd worden dat vele Christenen in ons land met bezorgdheid de
toestand in Congo en de sociale en politieke ontwikkeling aldaar volgen en ter harte
nemen. Zij staan vol bewondering voor het weldoend apostolaat van de Zendelingen:
hun evangelisatiearbeid, hun uitstekend opvoedingswerk, hun sociale
verwezenlijkingen. Zij wensen dat dit alles moge blijven groeien ten bate van de
inlandse bevolking. Hun belangstelling gaat ook uit naar het voortreffelijk werk van
uitgelezen ambtenaren, van toegewijde geneesheren en sociale werkers, van
helderziende ondernemingshoofden en kolonisten, die met ideaal en doorzicht de
toekomst willen voorbereiden. Deze Christenen beseffen dat hun Zwarte Broeders
recht hebben op begrip en op rechtvaardige bejegening. Evenmin als hun andere
landgenoten zijn zij onwetend omtrent de moeilijkheden welke overwonnen dienen
te worden, om in orde en in stijgende voorspoed de Congolese bevolking naar hoger
medezeggenschap te leiden.

II. Mogelijkheden en moeilijkheden van de ontvoogding
De bevolking van Congo vertoont geen homogeniteit. Geschiedkundig is zij nooit
één geweest. In de voorbije eeuwen bestond geen Congolees Volk, met de
kenmerken van een meer of min verbonden eenheidsvolk, dat een overgroot gedeelte
van het huidig grondgebied zou hebben bezet, noch waren deze kenmerken te
vinden, laat ons zeggen, bij twee of drie Volken, welke ondereen zich het grondgebied
zouden verdeeld hebben. Er is ook geen ras-homogeniteit. Behalve enkele
tienduizenden pygmeeën en een klein aantal reuzen van hamitische oorsprong,
bestaat anthropologisch, de inlandse bevolking uit
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min of meer zwart gekleurde Negers. Deze behoren tot drie groepen die cultureel
en taalkundig onderscheiden zijn: 8 à 9 miljoen Bantoes, 2 à 3 miljoen Soedanezen
en een goed half miljoen Niloten.
Voor ons onderwerp is het niet zonder belang, er op te wijzen dat de Bantoegroep
onderverdeeld is in bij de honderd volksstammen en dat de Soedanese groep bij
de twintig volksstammen telt. De verdere indeling in substammen laat ik hier
onvermeld. Zekere volksstammen spelen een belangrijke rol wegens hun numerieke
sterkte en de bijzondere eigenschappen van hun leden. Deze volksstammen en
substammen hebben elk hun eigen geaardheid, vooral eigen gewoonten en
overleveringen. Vaak blijkt hun afkeer of vijandschap tegenover andere stammen,
maar aan de bloedige onderlinge oorlogen van voorheen heeft de Pax Belgica een
einde gesteld. Elke volksstam heeft zijn eigen taal of dialekt. Vier hulptalen hebben
zich ontwikkeld, om de buren te begrijpen en elk dezer talen wordt in een bepaald
gewest begrepen en gesproken. De volksstammen of substammen bewonen elk
afzonderlijk een bepaald gedeelte van het Congolees grondgebied, onder hun
traditionele Hoofden, in gewoonterechtelijke omschrijvingen: zij tellen bij de 9.500.000
inwoners.
Een vrij groot aantal Zwarten, boven de 2.500.000 - hun aantal vermeerdert van
dag tot dag - hebben om diverse redenen het woongebied van hun stam verlaten
en zich aan het gezag van het stamhoofd onttrokken. Zij hebben zich dicht bij steden,
staatsposten, handelscentra, mijn- of nijverheidsondernemingen gevestigd; voor
hen werden door de Congo-overheid niet-gewoonterechtelijke centra bestuurlijk
ingericht; de rassen leven er gemengd, dit brengt een zekere toenadering mede,
alhoewel inwoners, die tot bepaalde stammen behoren, in de centra gemakkelijk
tot een nieuwe groepsvorming overgaan. Het ontbreken van een hechte
volkshomogeniteit en het dualisme in de structuur van de bestuurlijke omschrijvingen
blijken gewichtige factoren te zijn waarmede rekening moet gehouden worden bij
het administratief en politiek ontvoogdingsproces, indien men realistisch en niet
theoretisch wil te werk gaan.
Een andere factor van belang is te vinden in de maatschappelijke opvattingen
van de Zwarten. De tribale overlevering, de roep van de Stam, vormen een
sterk-bindend element, ook wanneer de inlander zijn dorp verlaten heeft, om in een
niet-gewoonterechtelijk centrum te gaan leven: zijn geestesgesteldheid wordt er
steeds door beïnvloed, zijn gemoed vaak door beklemd, zijn opvattingen zijn er
doorgaans van doordrongen. Anderzijds is de Klan, de groep van families, in de
meeste gevallen de werkelijke spil van het maatschappelijk leven: hij
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verenigt, behoudt, speelt de rol van een algehele onderlinge hulp. waar iedereen
ten dienste moet staan van de medeleden en waar degene, die materieel welvarend
wordt, zijn goederen dikwerf moet delen met klangenoten, die op honderden
kilometers afstand wonen. Gewis, de tijd heeft een bres geslagen in het tribaal- en
klansysteem en recente wettelijke verordeningen hebben nieuwe mogelijkheden
ten aanzien van het persoonlijk onroerend bezit mogelijk gemaakt.
We moeten deze bestaande feiten erkennen, geen gevaarlijke en te snelle evolutie
willen aanprijzen, en constateren dat de volksstammen en hun tradities een
gemeenschapsrecht in stand houden, dat uiteraard niet leidt naar de ontwikkeling
van persoonlijke eigendom, individuele burgerlijke rechten, politieke vrijheden,
kortom naar alles wat door ons als de basis van een gezonde democratie wordt
beschouwd. Nu stelt zich de vraag, of men de houding van deze bevolking tegenover
de problemen van de bestuurlijke en politieke evolutie kan ontdekken en bepalen?
Het is immers duidelijk, dat de gesteldheid van de inlandse bevolking een factor
van grote betekenis is, de evolutie in deze of gene richting kan stuwen, ze kan
vertragen of bespoedigen. Op enige duizenden na hebben de Zwarten, naar mijn
mening, nog geen eigen visie op het probleem. Hun bezorgdheden - en dit is zeer
begrijpelijk - strekken zich uit tot de zaken van hun gewone leven, hetzij in de
Hoofdijen, bij hun gezin, hun klan, met hun geloof of hun bijgeloof en magie, met
hun dagelijkse bezigheden onder de autoriteit van de Chefs, hetzij daarbuiten, in
een ander arbeidsmilieu en in het luidruchtige leven van hun eigen, dikwijls
geproletariseerde centra.
Anders doet de toestand zich voor bij de ontwikkelde Zwarten, die algemeen
‘évolués’ worden genoemd. Hun aantal, dat op een 60.000 wordt geschat, omvat:
een keur inlandse hoofden, enige universiteits-gediplomeerden; priesters,
kloosterzusters, broeders, seminaristen; hoogstudenten; medische en
landbouwstudenten; ambtenaren, griffiers, talrijke staatskommiezen, en beambten
bij de inlandse sectoren en centra; handels- en nijverheidsklerken; middenstanders;
artisten, journalisten, leraars, onderwijzers, laboratoriahelpers, onderofficieren,
verplegers, technici, enz. Hun ontwikkelings- en beschavingsgraad loopt zeer uiteen.
Een gedeelte dezer ‘évolués’ is er vooral op uit het de blanken na te doen, hetgeen
zeer begrijpelijk is. Zij vertonen echter niet veel initiatief en hun cultuur is tamelijk
oppervlakkig; zij verwachten veel meer van het kosteloos ‘verkrijgen’ dan dat zij zich
toeleggen op het verwerven van bepaalde goederen door arbeid, overleg en
spaarzaamheid. Hun verantwoordelijkheidsgevoel en onpartijdigheid laten nog veel
te wensen over. Anderen daarentegen zijn
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voorbeeldig door de moeite, die zij zich geven, om door eigen arbeid op te klimmen;
zij geven blijk van plichtsbesef, ernst, offervaardigheid en gezond verstand. Vele
‘évolués’ zijn zeer leergierig, en dit hebben zij gemeen met de meeste leerlingen in
het middelbaar onderwijs. Zij lezen veel en volgen aandachtig de gebeurtenissen
buiten Congo. Bijna allen zijn uiterst gevoelig voor een bewijs van vriendschap en
voor het minste teken van afkeuring: zij zijn verbitterd over allerlei feitelijke
discriminaties. Al geven zij toe, dat de color-bar uit Zuid-Afrika en Noord-Amerika
als dusdanig niet in Congo bestaat, toch valt het niet te ontkennen dat de meeste
‘évolués’ zich dikwijls vernederd gevoelen.
Bij talrijke ‘évolués’ zijn de gedachten omtrent de toekomst nogal vaag, maar men
zou zich vergissen, zou men de felle hartstocht van velen onder hen, om een
plaatselijke leidende rol te vervullen, miskennen. Sommigen hebben zich een
verstrekkende toekomstvisie gevormd: een lange tijd met de Blanken werken,
ondertussen weldra huns gelijken worden en eenmaal zelf over het lot van Congo
beslissen. Voegen wij hier aan toe, dat menig ‘évolué’ ideologische constructies
weet op te bouwen en over algemene principes of particuliere gevallen flink kan
discussiëren; het ‘palaberen’ zit hem in het bloed. Ekonomische begrippen
daarentegen liggen de ‘évolués’ veel minder; men zou haast kunnen zeggen, dat
deze wereld hun bijna vreemd is: hun opleiding heeft hen daartoe ook niet voorbereid.
Onder de vele schakeringen van de opinies der Zwarten ontmoet men zowat overal
de richting dergenen, die niet negatief zijn aangelegd en tevreden zijn, dat de Belgen
hun beschavers zijn; zij willen ernstig met de Blanken medewerken en blijven dit
doen. Deze mensen zijn zich bewust van de vele en ingewikkelde problemen; ze
zijn tamelijk bezadigd, en bezitten vertrouwen in de toekomst; ze zijn ook overtuigd
van het recht van de Zwarten, om vrij hun lotsbestemming te bepalen en van hun
plicht, de Europeanen niet eenvoudig na te apen.
Naast de samenstelling van de Zwarte bevolking, haar maatschappelijke
instellingen, haar inzichten in de huidige evolutie zijn de zienswijze en gedragslijn
van de Blanken in Congo een vierde factor, waarvan het belang niemand ontgaat.
In dit invloedrijke milieu wordt het probleem van de ontvoogding met gemengde
gevoelens beschouwd. Immers, de komende hervormingen op het bestuurlijk-politiek
plan hangen samen met een algemene evolutie op andere gebieden. Vele Zwarten
zijn niet meer zo afhankelijk van de Blanken als voorheen. Zij hebben onderwijs,
minstens lager onderwijs genoten; hun materiële vooruitgang, hun woning, hun
kleding, hun levenswijze en gezinsleven,
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hun kennis van de buitenwereld, alles is in tien jaar tijd volkomen gewijzigd en de
veranderingen zijn niet van de lucht.
Bij de Blanken reageren de enen op behoudsgezinde wijze. De evolutie is hun te
sterk, zij kennen de zwakheden van de Zwarte, die dikwijls kinderlijk en naäperig
aandoet. Zij geloven niet dat hij, vóór zeer lange tijd, standvastigheid genoeg zal
bezitten, om zonder gevaar met openbare verantwoordelijkheden belast te worden.
Op zijn best genomen kunnen naar hun oordeel slechts enkele Zwarten in geheel
Congo daarvoor in aanmerking komen. Andere Blanken, hetzij wegens hun
temperament of om bepaalde ervaringen, ook nog omdat zij op menig gebied de
mededinging van de geëvolueerden aan den lijve vrezen, staan vlakaf weigerachtig
tegen inslaande hervormingen. Een numeriek gering, maar bewust, bevoegd en
belangloos gedeelte van de Blanken, waaronder ambtenaren, industrieleiders,
missionarissen, beoefenaars van vrije beroepen, kolonisten, sociale adviseurs,
journalisten - ik heb er verscheidenen onder hen ontmoet - aanvaarden de verdere
evolutie en trachten deze naar verwezenlijkbare objectieven te richten.
In dit opzicht werden belangwekkende en behartigenswaardige verklaringen door
leidende Blanke personaliteiten, nu, in juli j.l. afgelegd. Goeverneur-Generaal Petillon
sprak te Elizabethstad over de groei van het Congolese volk naar zijn maturiteit, de
harmoniëring van de levensvoorwaarden van Blanken en Zwarten, de deelneming
van de Zwarten aan het beheer van de zaken der Belgisch-Congolese gemeenschap.
In de plechtige verklaring van het Episkopaat, voltallig te Leopoldstad verenigd,
wordt uitdrukkelijk gewezen op de plicht voor het Voogdland het recht van de
inwoners, om actief deel te nemen aan de leiding der openbare zaken, te eerbiedigen
en de uitoefening van dit recht door een geleidelijke politieke opvoeding te
bevorderen, terwijl de autochtonen hunnerzijds bewust moeten worden van de
complexiteit van hunne verantwoordelijkheden en zich moeten bekwamen om deze
te dragen.

III. Vormen van de ontvoogding
Wanneer men over de ontvoogding van de Zwarten spreekt, is het verkeerd, bijna
uitsluitend of hoofdzakelijk aan het bestuurlijk apparaat te denken. De
grondvoorwaarde tot geleidelijke ontvoogding van de Congolezen is het verhogen
van het beschavingspeil van de massa, en het ontwikkelen van de bekwaamheid
en opvoeding van een belangrijke middelmatige elite. De ontvoogdingsmethodes
moeten heel het veld van het leven bestrijken: godsdienst, opvoeding, cultuur, ge-
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zondheid, voeding, huisvesting, koopkracht, de menselijke verhoudingen van de
Zwarten tot de Blanken. We willen ons hier beperken tot de vraagstukken betreffende
het landsbestuur. Zonder in het minst een technisch plan te willen voorleggen,
hetgeen aan ervaren mannen uit Congo en aan deskundigen moet worden
overgelaten, kan men toch trachten opvolgende fasen van de politieke en bestuurlijke
ontvoogding te schetsen.
De eerste hervorming, na de veranderingen die zeer onlangs in de administratie
van de inlandse wijken te Leo aangebracht werden, moet gericht worden op een
grondige wijziging in het bestuurssysteem van de niet-gewoonterechtelijke centra
en van de wijken voor inlanders, dus op 60 geografisch-administratieve eenheden
met circa 2.500.000 inwoners. Zonder op modaliteiten of overgangsmaatregelen in
te gaan, menen we, dat een dubbel doel dient nagestreefd, dat ik zeer in het kort
aangeef:
a. Het plaatselijk besturend raadslichaam moet representatief zijn voor alle
belangen. De inlanders-leden van de Raad moeten in aanzienlijke verhouding
aangewezen worden, niet door de Goevernementsambtenaren, maar door
vertegenwoordigers van de inwoners, althans door hen, die aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Op vaste tijd wordt de raad hernieuwd. Blanken staan
het bestuur bij en houden toezicht.
b. Het raadslichaam moet in een aantal gevallen beslissingsrecht verkrijgen,
onderworpen aan de controle van de Hogere Overheid, die de bevoegdheid
tot vernietiging bezit.
c. Zwarten zowel als Blanken moeten in leidende functies kunnen optreden.
Hiermede wordt de invoering beoogd van gematigde demokratische methodes.
Anderen dan ik hebben er reeds op gewezen, dat de louteradviserende bevoegdheid
het stellen van demagogische eisen in de hand werkt: zij is inderdaad geen school
tot het aankweken van verantwoordelijkheidsbesef. Lokaal zelfbestuur, de eerste
politieke ontvoogdingsstap, moet aangeleerd worden ook ten koste van vergissingen;
de onontbeerlijke controle van de Overheid zal deze weten in te dijken of te
herstellen. De invoering van de aangeprezen hervorming moet noch gelijktijdig,
noch gelijkmatig voor al de bedoelde centra geschieden. Hierop past de regel, die
principieel voor Congo in vele materies moet gelden nl. dat noch centraliserend,
noch gelijkvormig moet worden opgetreden. Maar met de hervorming dient in de
zes provinciën, volgens bepaalde criteria, een aanvang gemaakt. Mutatis mutandis,
moet in dezelfde demokratische geest, het statuut van de
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drie grote steden worden aangepast, terwijl de brug wordt geslagen naar de inlandse
wijken, welke naast deze steden dagelijks aan belang winnen. Bij een tweede fase
zou de verkiezing van de leden van de Raad door een breder korps geschieden,
de eigen bevoegdheid van de Raad en het uitvoeringsorgaan vermeerderd en de
voogdijmacht beperkt worden. Uiteindelijk - in een derde fase - zou een vrij algemeen
kiezerskorps zijn vertegenwoordigers afvaardigen terwijl de bevoegdheid tot lokaal
zelfbestuur tot volledige ontplooiing komt, in het raam van een algemeen statuut.
De inlandse Hoofdijen en de inlandse sektoren - die globaal genomen ongeveer
9.000.000 inwoners tellen, bezitten hun eigen bestuur; zij vervullen een onontbeerlijke
zending, waardoor zij steeds rekening hebben te houden met de tradities, de graad
van ontwikkeling, de behoeften van de Volksstammen. Een bestendige evolutie
wordt aldaar in de hand gewerkt door het zorgzaam optreden van de
Gewestbeheerder en zijn medewerkers. Aan het systeem zelf moet, principieel, in
de huidige toestanden niet geraakt worden, maar het medezeggensrecht van de
Raadsleden van de Hoofdijen en Sektoren, zou nu reeds moeten versterkt worden.
Een ontwerp-dekreet werd hieromtrent opgesteld. Het ware wenselijk dat deze
hervorming weldra goedgekeurd werd. De bijdrage van deze inlandse omschrijvingen
tot de algemene vooruitgang en ontvoogding van Congo zal slechts dan verkregen
worden, wanneer zij zelf ekonomisch er sterker op vooruitgaan. Vermeerderde
voortbrengstmogelijkheden, betere voeding, betere huisvesting, watervoorziening,
comfort zijn er nodig, want het verschil in levensstandaard tussen vele
brousse-dorpen en de meer stedelijke centra is soms al te groot.
Samen met de bestuurlijke hervorming van de niet-gewoonterechtelijke centra
en van de inlandse omschrijvingen, moet een ander statuut gegeven aan de
Gewesten, die de basis van het regionaal leven in Congo vormen. Zij moeten een
representatieve Gewestraad krijgen, waar Blanken en Zwarten alle belangen van
de streek bespreken en aan wie bevoegdheden worden toegekend, die verband
houden met de rol en de ontwikkeling van de Gewesten.
Over de opportuniteit van een verandering in het statuut van de Raadgevende
Goevernementsraad en Provincieraden zijn de meningen sterk verdeeld. Toch kan
men de opinie verdedigen, dat met het oog op de wijzigingen, die eens zullen
intreden, nu reeds aan de voorbereiding van de toekomst de hand moet worden
geslagen. Richtlijnen voor de eerste hervorming kunnen als volgt worden
samengevat: aanwijzing van een aantal territoriale afgevaardigden uit elk distrikt,
be-
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nevens notabelen, ex officio leden en vertegenwoordigers van belangengroepen;
bevoegdheid tot beslissen in bepaalde zaken behoudens het toezichtsrecht van de
overheid. Het spreekt van zelf dat bij de verdere politieke ontvoogding die wij niet
in de tijd situeren, de samenstelling en de bevoegdheden van de provinciale raden
belangrijker zullen worden. Deze raden worden dan niet enkel meer representatief,
maar zullen ook beslist zwaardere verantwoordelijkheden te dragen hebben. Het is
trouwens niet uitgesloten dat het aantal provinciën en hun gebied dan gewijzigd
worden.
De zoëven geschetste bestuurlijke hervorming, die in haar ontwikkeling door de
staatsburgerlijke opvoeding van de Zwarten zou geschraagd worden, zou hen samen
met de Blanken deelachtig maken aan het beheer van de zaken van hun Land. Zij
staat in het teken van de Belgisch-Congolese gemeenschap in Afrika. Men moet
niet willen beproeven, alle vormen en geledingen van deze Gemeenschap van nu
af aan te tekenen noch te voorspellen. De Gemeenschap zal gaandeweg zelf haar
wegen vinden, maar zij moet fundamenteel berusten op de vaste wil, nu zonder
achterdocht uitgedrukt, gemeenschappelijk in Congo en gemeenschappelijk met
België, iets duurzaams op te richten. Niets duurzaams zal opgericht worden, indien
het niet steunt op degelijke en gezonde bestuurlijke beginselen; niets duurzaams
opgebouwd, indien het niet evenzeer gegrondvest is op beginselen van
rechtvaardigheid en liefde. Voor het Moederland, het Voogdland is het een blijvende
plicht, er voor te waken, dat deze beginselen zegevieren; onder meer, dat de
minst-begunstigden, de min-ontwikkelden in Congo in beschaving en bewustwording
stijgen, opdat zij niet, in deze evolutie, ten prooi van anderen, Zwarten en Blanken,
zouden vallen. Het einddoel is wel de Zwarte Congo-bewoners tot vrijere mensen,
met persoonlijke rechten te maken en hen in de gelegenheid te stellen zonder
ongelijkheid in rechten samen met de Blanken te besturen.
Wij kunnen noch moeten op de toekomst vooruitlopen, maar wij hebben de plicht
na te denken. Iedereen zal het aanvoelen, dat op het einde van het
ontvoogdingsproces, waarvan de duur onmogelijk kan worden voorzien, een
Goevernementsraad - of welke benaming ook aan 't lichaam gegeven wordt - een
autonoom representatief lichaam van de geheel interne Belgisch-Congolese
Gemeenschap - met Zwarte en Blanke leden - in de hoofdstad van Congo zal zetelen.
In samenwerking met de Goeverneur-Generaal, vertegenwoordiger van de Koning,
Hoofd van de Uitvoerende Macht, zal dit lichaam de volle medezeggenschap van
de bevolking vertolken en verzekeren. Tussen België in Europa en Congo in Afrika
zullen alsdan, met de instem-
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ming van beide volken, vernieuwde banden een oude solidariteit komen bevestigen.

IV. De menselijke factor
Er voltrekt zich in Belgisch Congo een maatschappelijke evolutie, die vele facetten
vertoont. Ik heb slechts de stand van zaken, die in de lente van dit jaar heerste,
leren kennen, maar wie de toestanden op de voet heeft gevolgd, beter wellicht, wie
met een tussenruimte van 10 jaar, bv. in 1946 en in 1956, Congo bezocht en
bestudeerde en de ontwikkelingsniveau's heeft kunnen vergelijken, spreekt met
verbazing over de geweldige veranderingen die zich hebben voorgedaan. Het
pionierswerk van vóór 1914, de consolidatieperiode van vóór de tweede wereldoorlog
hadden beide de voorwaarden van de vooruitgang geschapen. Daarna is de expansie
op alle gebied gekomen. De besten onder de Blanken zijn werkelijk gedurende
tientallen jaren als beschavers opgetreden: zij hebben de ziel, de geest, het lichaam
van de Zwarte verzorgd; zij hebben de warme dankbaarheid van de autochtonen
verdiend. Sommige Zwarten hebben ook hun aandeel hierin als eerste helpers bij
het pionierswerk, als medewerkers aan de latere uitbouw.
Zeker, er zal nog ontzaglijk veel moeten gedaan worden alvorens een behoorlijke
woongelegenheid zal kunnen verzekerd worden aan de tienduizenden, die jaarlijks
in de niet-gewoonterechtelijke centra en inlanderswijken komen wonen - Leo telt
nagenoeg 350.000 Zwarten -; alvorens de koopkracht van de inlanders, vooral van
de minst bedeelden, merkelijk zal gestegen zijn; alvorens in de armtierige toestanden
van vele broussedorpen zal verholpen worden; alvorens het gezondheidswezen
overal effectief zal werken, hoe doelmatig het reeds over Congo is verspreid; alvorens
het wegennet overal uitgebreid en verbeterd zal zijn. Maar er werd en er wordt van
Overheidswege en door grote industriële ondernemingen oneindig veel gedaan. De
vaste investeringen in de openbare en privé-sektoren in Congo bedroegen tijdens
de jongste vijf jaren 70 miljard frank. Vergeten wij niet dat de Congo-ekonomie ten
slotte in de jaarlijkse bekostiging van de stoffelijke vooruitgang moet voorzien. De
ramingen van het globaal inkomen van Belgisch-Congo geven bedragen aan die
tussen de 50 en de 60 miljard frank liggen voor de 12½ miljoen inwoners. Bij wijze
van vergelijking kan er gewezen worden op België's globaal nationaal inkomen, dat
de 350 miljard frank overschrijdt.
Gepaard met de stoffelijke vooruitgang heeft het onderwijs een reuzentaak verricht,
hoofdzakelijk aan de Missionarissen te danken. Hier-
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bij dient onderstreept te worden, dat dit onderwijs voornamelijk op het grootst aantal
kinderen is gericht, zodat de lagere school niet het voorrecht van enige streken,
noch van een beperkt aantal scholieren is geworden. Het is algemeen ten goede
gekomen en op dit stuk staat het Congogebied aan de spits in Afrika. De leerzucht
is algemeen: in alle centra, in alle streken is er een tekort aan scholen. Ontevreden
zijn vele ouders, omdat hun kinderen niet allen tot het Middelbaar onderwijs worden
toegelaten.
Zelfs een summiere opgave van de vorderingen op de andere gebieden, tijdens
de jongste tien jaar verwezenlijkt, zou ons te ver leiden. Werd voor deze gegevens
nogmaals de aandacht gevraagd, dan is het, omdat niet voldoende kan herhaald
worden dat de bestuurlijke en politieke ontvoogding, wil men niet in het ijle werken,
insgelijks de culturele, de sociale, de economische vooruitgang van de massa
vereist. Het bezetten van een aantal interessante posten door Zwarten kan bestuurlijk
en psychologisch een goede uitwerking hebben, maar het zou slechts een
oligarchische oplossing teweegbrengen, indien het algemeen niveau van de bevolking
niet gevoelig stijgt. Wil de Belgisch-Congolese Gemeenschap zin hebben dan mag
ook de groep van de Blanken zich niet verwijderen van de in evolutie verkerende
Zwarten. Dit verstaan de besten onder hen en edelmoedige pogingen worden
gedaan, om het wederzijds begrijpen te bevorderen en het overbruggen te
vergemakkelijken. Vele Blanken hebben heel wat af te leren van wat elkeen, zowel
Zwarte als Blanke, enige jaren terug, nog als normaal beschouwde. Het naast elkaar
leven vergt veel zelfbeheersing, veel tact, diep psychologisch inzicht, oneindig veel
geduld. Het belang van de menselijke relaties, zo heerlijk door Koning Boudewijn,
tijdens zijn onvergetelijke triomfreis van 1955, in het licht gesteld, stelt wellicht in
deze tijden van zoeken en aanpassing, al het overige in de schaduw.
Naast de goede menselijke betrekkingen, zal de komende tijd vergen dat ook op
stoffelijk gebied de afstand tussen Blanken en Zwarten vermindere. Het is een
complex geheel, waarvoor trapsgewijs eigen oplossingen zullen moeten worden
gevonden. Uit de Zwarten-massa is de groep der ‘évolués’ gegroeid, wier gesteldheid
ik reeds bondig ontleedde. In hun rangen is reeds een keurgroep naar voren
getreden: een Bisschop, een schaar priesters, vrouwelijke en mannelijke
kloosterlingen, enige voortreffelijke Hoofden en Ambtenaren, leerkrachten en
publicisten. Benevens deze keurgroep zijn talrijke ijverige en dienstvaardige
medewerkers in de Staatsdiensten, het onderwijs en in de privé-sektor werkzaam.
Zij hebben hun gebreken, men kan niet alles

Streven. Jaargang 10

329
in één generatie bereiken. In de eerstvolgende jaren zal hun aantal verdubbeld zijn
en naast hen zullen een honderdduizend half-geëvolueerden komen te staan.
Een zekere gisting in de geesten kan waargenomen worden als een natuurlijk
gevolg van de aan de gang zijnde evolutie en als een terugslag van de
gebeurtenissen in nabuurlanden of elders in Afrika. Deze gisting wordt als het ware
gestimuleerd door de geest waarin en de wijze waarop de (linkse) regering van ons
land de uitbreiding van het onderwijs in Congo doorvoert en door de innerlijke twisten
welke dientengevolge onder Blanken zijn ontstaan: dit alles brengt een vermindering
van het prestige van de Belgen teweeg. Dit is des te meer te betreuren, daar de
Belgisch-Congolese Gemeenschapsgedachte in het algemeen door de ‘évolués’
als doelstelling wordt aanvaard. Zij staan niet op het standpunt van zekere geheime
sekten, die principieel tegen de Blanken zijn gericht. In overgroot aantal geven de
‘évolués’ zich rekenschap, van hetgeen de Belgen in het bijzonder en de Blanken
in het algemeen voor het welzijn van Congo verricht hebben: zij wensen veel meer
de gelijken van de Blanke te worden dan hem te zien vertrekken, want zij zijn zich
bewust van de chaos welke dan zou ontstaan; ook in de toekomst rekenen zij op
zijn hulp. Maar de vorm van de Gemeenschap van de toekomst mag hun niet worden
opgelegd.
In het teken van een vruchtbare samenwerking onder Belgen en Zwarten en van
de progressieve opgang naar een ontvoogding wordt de vraag gesteld of de tijd is
aangebroken, om aan gediplomeerde Zwarten de toegang te verlenen tot de
ingangfuncties bij de hogere Administratie, bij de Weermacht en bij allerlei Openbare
Diensten, ingangfuncties die tot nog toe alleen aan Blanken worden voorbehouden.
Zowel het politiek ontvoogdingsproces als de levenseis van een duurzame
Belgisch-Congolese Gemeenschap, wettigen een affirmatief antwoord. Zwarten,
dragers van het vereiste diploma, nadat zij voldaan zullen hebben aan de eventuele
ingangsproeven zullen - evenals de Blanken - functies waarnemen in de Centrale,
Gewestelijke en Lokale Besturen, in het Officierenkorps van de Weermacht, in het
Middelbaar- of Hoger Onderwijs - (in het Vrij Middelbaar Onderwijs hadden reeds
aanstellingen plaats) - in de Geneeskundige diensten, in de Landbouwleiding. De
Nijverheid en belangrijke handelsvennootschappen zullen ook deze weg opgaan.
De geest waarin door de Blanken in het algemeen deze Keurzwarten zullen
ontvangen worden, de bekwaamheid en de verantwoordelijkheidszin waarvan deze
laatsten het bewijs zullen leveren, in één woord
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het gelukken van de coöperatie met de geweldige psychologische effekten, die er
uit voortvloeien, zullen doorslaggevend zijn voor de verdere, rustige, bestuurlijke
en politieke ontvoogding.
Hier dient vermeld, om elk onklaar beeld van de toekomst te weren, dat leiders
en specialisten uit België nog zeer lang een onontbeerlijke gewichtige rol in Congo
zullen te vervullen hebben.
Evenals de instellingen, die als instrumenten van bestuur worden bedoeld, aan de
noden van Congo moeten beantwoorden en geen eenvoudige nabootsing worden
van lichamen, die in België aan Belgische opvattingen en toestanden voldoen, zo
ook moeten de methodes aangepast worden aan de graad van ontwikkeling van
de Zwarten en aan de noden en toestanden welke in Congo heersen. Het ware
onder meer totaal verkeerd de Belgische politieke partijen in Congo over te planten
en Congolese politieke groepen in het leven te roepen, die als verlengstukken van
onze politieke partijen zouden fungeren. De allerbeste dienst welke aan de
opkomende Zwarten en aan talrijke ‘évolués’ kan bewezen worden, is ze in
voorlichtingscentra en studiekringen, nu eens Blanken en Zwarten tezamen, dan
weer Zwarten onder elkaar, samen te brengen, om de elementen van de sociale,
ekonomische en bestuurlijke vraagstukken bekend te maken en besprekingen
hieromtrent te houden. Verscheidene initiatieven werden in deze zin genomen; zij
dienen aangemoedigd en uitgebreid.
Er is in Congo nog voor lange duur door de Belgen heerlijk werk op velerlei gebied
te verrichten. Jonge, edelmoedige, wijze, entoesiaste, begrijpende
Universitair-gediplomeerden zijn er nodig om mede te arbeiden aan de historische
en vruchtbare beschavingstaak, die door vele landgenoten en door een schitterende
schaar van onze Vlaamse Volksgenoten in Afrika vervuld wordt.
Wanneer wij nu, tot besluit, de gegevens verzamelen van het vraagstuk van de
politieke ontvoogding, de gesuggereerde methodes en hun doelmatigheid overwegen,
de bereikbaarheid van het gestelde doel erkennen, dan mogen wij, met zekerheid
besluiten, dat aanvaardbare oplossingen bestaan, om de geleidelijke ontvoogding
te bevorderen. De Belgen en de Zwarten is een kans geboden om, in gunstige
voorwaarden schier enig in Afrika, tezamen een interne Belgisch-Congolese
Gemeenschap op vaste grondslagen te vestigen. Met dit doel voor ogen, moet de
evolutie in het overzees gebied met durf, wijsheid en edelmoedigheid worden geleid:
de evolutie doen slagen zal niet alleen een werk van het verstand zijn, maar ook
van het hart.
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Dr. M. van Woerkom S.C.J.
Het vroomheidstype van de moderne devoot
ALGEMEEN beschouwt men de religieuze beweging, die Geert Groote in het laatste
kwart van de 14e eeuw verwekte, als een geestelijke school. Dit veronderstelt een
groep van navolgers en vereerders maar ook een eigen visie op de christelijke
volmaaktheid en op het streven naar volmaaktheid, een eigen vroomheidsideaal.
Wanneer wij dit vroomheidsideaal van de Moderne Devotie willen begrijpen,
moeten wij de M.D. niet op de eerste plaats zien als een voorbode van de Nieuwe
Tijd. In bepaalde opzichten is ze dat wel; het individuele en persoonlijke karakter
van haar beleving wortelt onbewust in de nominalistische wereldbeschouwing van
de 14e en 15e eeuw. Wanneer zij ontstaat en vorm krijgt, tekenen zich de tendenzen
van de Nieuwe Tijd reeds af; het kan wel niet anders, of er zijn overgangssymptomen
aan te wijzen. Van dit nieuwe zijn de Moderne Devoten zich echter volstrekt niet
bewust; zij willen niet modern zijn, maar traditioneel en dan vooral veilig. Zij steunen
op geschriften, die in het monastieke leven van de middeleeuwen ingeburgerd zijn
als traditioneel veilige lectuur. Veeleer dan een stap vooruit, is de M.D. een poging
om de middeleeuwen te redden.
De vroomheid van de Moderne Devoten ontleent haar eigen karakter aan een
nieuwe kijk op traditionele waarheden en waarden; zij zien het vrome erfgoed der
vaderen uit een nieuwe hoek, een eigen standpunt. Zo krijgen zij nieuw licht op
oude vroomheid, maar tevens verliezen zij ook veel van het overgeleverde erfgoed
uit het gezicht. De nieuwe kijk op de traditie betekent ook een gedeeltelijk uitsnijden
van de traditie.
Het standpunt van de Moderne Devoten doet denken aan een min of meer
kleingeestig utilitarisme. Zij vragen zich af: Hoe moet ik mijn menselijke krachten
zo rationeel en effectief mogelijk, zonder enig risico, gebruiken om de hemel te
bereiken? Men kan dit zien als een uitvloeisel van nuchtere zakengeest of als een
gebrek aan fantasie; heel zeker was het een reactie tegen de versletenheid van het
laat-middeleeuwse leven op alle gebied. De opkomst van de M.D. valt in het ‘Herfsttij
der middeleeuwen’. Misstanden in Kerk en Maatschappij hebben rechtszekerheid
verkregen; dwaling is moeilijk te onderscheiden van waarheid. Het
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Westerse Schisma brengt overal onzekerheid en onbeschrijfelijke ergernis. Het is
in zulke tijden niet gemakkelijk zich religieus zuiver te oriënteren en precies te voelen,
wat echt is of vals of overdreven. In het godsdienstig reveil van Geert Groote zien
wij dan ook, naast trekken van een somber pessimisme, een streven om al het
overbodige weg te werken, en een wantrouwen tegen alles wat innerlijke vroomheid
niet onmiddellijk bevordert.
Wij kennen de antipatie van de Imitatio Christi tegen geleerdheid en wetenschap.
Deze afkeer betreft niet enkel het neutrale weten, maar ook het bespiegelende en
abstracte in de vroomheid. De Moderne Devoten willen vóór alles veilig zijn; hun
interesseert alleen het essentiële en strikt noodzakelijke; zij neigen naar het
praktische en methodische, naar het psychologische en onmiddellijk bruikbare. Die
nuchtere zakelijkheid maakt hun volmaaktheidsleer zeer eenvoudig en geeft heel
hun volmaaktheidsbeleving, heel hun vroomheid een wat bekrompen en eenzijdig
karakter. Zij wordt een moralistisch zelfheiligingssysteem, dat enkel oog heeft voor
het eigen aandeel in het volmaaktheidsproces; een preutse bedrijvigheid met
betrekking tot de passies der ziel, die al te gemakkelijk ‘passie’ en ‘ongeregeldheid
in de passie’ vereenzelvigt. Er is geen vaart van de ziel naar God; natuur en genade
kunnen zich niet harmonisch ontplooien. De scherpe ontleding van het zuiver
menselijke, de raakheid in het stellen van de geestelijke diagnose en het bepalen
van de therapie, het vergaren van religieuze levenswijsheid, de zin voor het
methodische en psychologische maken van de M.D. een school van geestelijk leven;
daarin ligt de blijvende betekenis van hun vroomheid. Tevens moeten wij echter
constateren, dat hier eenzijdigheid in het spel is. De vroomheid van de M.D. zoekt
haar bezieling te veel in de zondigheid van de mens en houdt te weinig rekening
met de Verlossing.
Het dichtst bij de bron en dus het zuiverst vinden wij de geestelijke leer van de M.D.
in de geschriften van Gerard Zerbolt van Zutphen. Geert Groote heeft slechts
gelegenheidsgeschriften nagelaten; Florens Radewijns leverde weinig meer dan
rapiariumwerk, maar zijn vaardige assistent Zerbolt gaf in zijn De spiritualibus
ascensionibus en zijn De reformatione trium virium animae een systematische
samenvatting van de geestelijke leer. Zijn geschriften werden de geestelijke
handboeken van de M.D. Niet minder dan respectievelijk 83 en 37 exemplaren zijn
er ons in handschrift bewaard, getallen, die alleen door de Imitatio worden overtroffen.
Uit deze geschriften blijkt, dat de Moderne Devoten streefden naar
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hetgeen Johannes Cassianus en de oude woestijnvaders noemden de ‘puritas
tranquillitasque cordis’, de zuiverheid en de rust des harten. Hun leer gaat uit van
de zondeval. Daardoor zijn de krachten der ziel: verstand, geheugen en wil, ten
kwade geneigd. Deze krachten moeten hersteld worden door uitroeiing van gebreken
en ongeregelde hartstochten; daarvoor treden dan de deugden vanzelf in de plaats.
In een aldus gezuiverd en tot rust gekomen hart kan de H. Geest zich in verlichtingen
en vertroostingen uitstorten. Het geestelijk leven is voor de Moderne Devoot een
soort ambacht. Met alle macht moet hij zich toeleggen op het kennen van zijn
geheimste neigingen, om die vervolgens te bedwingen. Daartoe zal hij ervaren
medebroeders raadplegen en studie maken van ascetische geschriften, waarin de
remedia tegen de ondeugden en de trappen der deugden zijn beschreven. Daarnaast
zal hij ijverig mediteren, altijd met vrome gedachten bezig zijn, voortdurend zijn hart
tot God verheffen en zuchten over zijn ellende. Christus is het voorbeeld van alle
deugden. De Moderne Devoot zal zijn hart vertederen in de aanschouwing van
Christus' geboorte en van zijn heilig lijden. Hij overdenkt Gods weldaden en zijn
eigen zonden om zich tot een heilige conpunctie op te wekken. De voorstelling van
dood, oordeel en hel moet zijn hart vermorzelen en zijn religieuze stemming op
temperatuur houden. Ledigheid is de grootste vijand van de volmaaktheid;
handenarbeid is daarom strenge plicht. De goede mening moet die arbeid op
bovennatuurlijk plan houden.
Dit is in het kort het geestelijk schema van de Moderne Devoot. Het verbindt
woestijnvader-ascese, Bernadijnse en Franciscaanse Christus-vroomheid en
Cartusiaanse compunctie in een streng methodisch geheel van oefeningen.
Vanuit het Heer Florenshuis dringt deze vroomheid in andere kringen door. In
1396 komt te Zwolle een definitieve stichting van de Broeders van het Gemene
Leven tot stand; maar de rector, Gerard Scadde van Calcar, heeft eerst een jaar in
het Heer Florenshuis doorgebracht om de geest op te nemen. De rectoren van de
Zusters zijn lid van de Broederschap en vormen hun onderhorigen naar de
opvattingen van Florens Radewijns. De eerste bewoners van Windesheim zijn
Broeders van het Heer Florenshuis; heel veel novicen maken een soort voornoviciaat
te Deventer. Zo ontstond er in de verschillende vertakkingen een gemeenschappelijk
vroomheidstype.
Omtrent het vroomheidstype van de Moderne Devoot zijn wij zeer goed ingelicht.
De Moderne Devoten legden veel nadruk op het voorbeeldige van hun voorgangers;
wat het biografische genre ten zeerste
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bevorderde. Hun huiskronieken zijn een aaneenschakeling van kortere of langere
biografieën. In talloze trekjes en exempeltjes geven zij een aardige kijk op hun
devotie-ideaal. Een soort hagiografisch cliché in deze verhalen doet op het eerste
gezicht onhistorisch aan. Wanneer we b.v. lezen, dat een schrijvende Broeder bij
het horen van de bel zijn zin onmiddellijk afbreekt, is dit zeker hagiografisch cliché,
maar Radewijns hield dit zijn leerlingen ook voor met verwijzing naar voorbeelden
(Libellus, I, 19). Wanneer allerlei devoten een voorliefde voor eenvoudige en gelapte
kleding vertonen, moeten wij niet vergeten, dat Gerard Zerbolt een tractaat schreef
De vestibus pretiosis. In die kleren symboliseerden zij hun wereldverzaking. Het
cliché-achtige ontspruit aan hun anti-intellectualisme: niet het theoretisch denken
leidde hun leven maar het voorbeeldige. Bovendien werkte hun opvatting van het
‘gemene leven’ het cliché in de hand. Dit eist aanpassing aan elkaars doen en laten,
en aan elkaars opvattingen. Zo zegt Radewijns dat de een niet vlugger of langzamer
moet eten. Zelfs hun houding aan tafel moet precies dezelfde zijn. Dit geldt tot in
de kleinste dingen. Een eigen mening mochten ze niet hebben; persoonlijke
neigingen moesten ze onderdrukken. ‘Wat baat het, wanneer we alleen met ons
lichaam samen zijn, als er geen eenheid van gewoonte en neiging is. Dán wonen
we werkelijk samen, wanneer wij een en hetzelfde willen, een en hetzelfde smaken,
een en hetzelfde doen’.
De deugdbeoefening der Devoten heeft iets extravagants en onharmonisch. Het
is onnatuurlijk en helemaal geen ‘virtus stans in medio’, wanneer Lubbert ten
Bussche, een schepenzoon van Zwolle, vooraanstaande burgers van zijn vaderstad
te woord staat in een vieze werkschort, waarmee hij van de mosterdmolen is
weggelopen; of wanneer hij bij het voorlezen aan tafel expres stottert om een
berisping te krijgen. De biografen verhalen zulke staaltjes om de nederigheid en
zelfverachting van hun held te illustreren. Het ‘nederig denken’ over zichzelf uit zich
bij de wereldvreemde Devoten vaak in al te geprononceerde vormen. Wij zouden
hen stuk voor stuk ‘typen’ noemen. Toch is dit niet verbazingwekkend of
onwaarschijnlijk bij hun voorliefde voor de woestijnvaderliteratuur. Hun gedrag
herinnert aan de Vitae patrum, de Collationes van Johannes Cassianus, de Scala
paradisi van Johannes Climacus en de Dialogi van Gregorius de Grote. Zij namen
die sterke verhalen au sérieux, en volgden ze na. Dat klopt volkomen met hetgeen
een onderzoek naar de bronnen van hun geschriften uitwijst. Vooral in hun rapiaria
zijn zulke sterke staaltjes van deugdbeoefening ruim vertegenwoordigd.
Aan de Collationes patrum van Johannes Cassianus herinneren ook
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de geestelijke gesprekken van de Broeders onderling. Op gezette tijden komen zij
bijeen in de kamer van hun rector of bij de put van het Heer Florenshuis. Bij voorkeur
houden zij die samenkomsten 's avonds, en soms tot diep in de nacht. De
getuigenissen daarover zijn zeer talrijk in de oude Vitae. ‘Als sij onderlinge toe samen
colazie hadden in hoers paters kamer, soe plegen die weerdige mannen neder te
zitten op die eerde, alsoftet kynder hadden geweest ende dan weeren sij soe rechte
mynlic ondereen ende toehardende die ene den anderen tot een stervende leven’.
Lubbert ten Bussche lokte zulke bijeenkomsten uit met te zeggen: ‘Quando volumus
nos iterum ignire’. ‘Op zekere nacht’, zo verhaalt Rudolf Dier, ‘toen Florentius niet
thuis was, kwamen enkele van de vurigste Broeders bijeen, en bespraken lang en
breed hoe zij te kort schoten en van de rechte weg afweken. Zichzelf beschuldigend,
en zuchtend uit hun binnenste, brachten zij de nacht door. Ik meen een geschrift te
hebben gezien, dat in den brede de woorden en het gezucht van deze Broeders
uiteenzet. Toen dan Heer Florens thuiskwam, vertelden ze hem wat er gebeurd
was. Deze berispte hen, dat ze zoiets hadden durven doen in afwezigheid van de
andere Broeders, maar met het besprokene stemde hij in. Daarom zijn destijds de
bedden vervangen door strozakken, en de linnen hemden door wollen. Van de
schilderijen in huis, die zij te mooi vonden en niet eenvoudig genoeg, maakten zij
de achtergrond met houtskool zwart, zoals men nog kan zien op de schilderij van
de H. Gregorius’.
Dit laatste feitje typeert wel heel sterk de cultuurvreemdheid van de Devoten. De
kunst ligt al evenzeer buiten hun gezichtsveld als de wetenschap. Voor de
schoonheid der dingen hebben zij geen oog. Het is verwonderlijk, dat men hen soms
voor humanisten heeft versleten.
Van groot belang voor de kennis van de Devotenvroomheid zijn ook hun
oefeningenboekjes, zoveel als persoonlijke leefregels. Van twee figuren uit het Heer
Florenshuis zijn deze reglementjes bewaard. Het ene is van Lubbert ten Bussche;
het andere van de sympathieke Johan Kessel, die als handelsagent de Hanzesteden
had afgereisd, maar ten slotte het devote leven omhelsde en kok werd in het Heer
Florenshuis. Deze boekjes tekenen de Moderne Devoot als iemand, die heel zijn
gedrag tot in de kleinste details regelt en met geestelijke gedachten en gevoelens
omkleedt; die eigen oordeel wantrouwt en zich gaarne aan de leiding van anderen
overgeeft; die zijn woorden wikt en weegt, en zint eer hij begint; die verstrooiing
vlucht en zijn zintuigen bewaakt; die nauwkeurig berekent, hoe hij zich aan tafel zal
versterven, en zijn lichaamshouding in de kerk streng bepaalt. Het dagelijks leven
van de Moderne Devoot was tot in de kleinste bizonderheden geregeld. Niets
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werd aan het toeval overgelaten, om de menselijke natuur volkomen in bedwang
te hebben.
Het beeld van de Moderne Devoot, dat wij hier tekenden, beantwoordt aan de eerste
20 à 30 jaren van de beweging. Zo hebben het de eerste Devoten zelf in hun
aantekeningen, en de biografen, wanneer zij op hun oude dag met een zekere
weemoed de goede oude tijd verheerlijken, het overgeleverd. Bij het groeien der
beweging heeft zich het beeld gewijzigd, zijn de scherpe kanten afgesleten en zijn
de eenzijdigheden opgeheven. Maar om de Moderne Devotie te begrijpen en vooral
om haar te zien vanuit haar betrekkelijk laïcaal karakter, moeten we het oorspronkelijk
beeld weergeven: de beweging in haar eerste felheid, die ook de leken kon
meeslepen naar een leven voor God alleen.
Wij kunnen ons tegenwoordig maar moeilijk voorstellen, hoe de beweging der
Moderne Devotie zo'n enorme aantrekkingskracht kon uitoefenen. Hoe konden
voorname schepenzonen en rijke handelsagenten zich uit de wereld terugtrekken
om in deze schuwe Devotenkringen onder te duiken? Een afdoende verklaring is
niet te geven. Misschien drong het uitbundige geloof de middeleeuwse mens om
op die manier alleen voor God en eigen zaligheid te leven. Het levensgenot was
minder geraffineerd en de loosheid van het aardse meer onmiddellijk voelbaar. Er
was meer ruimte voor godsdienstige bewogenheid, die in bepaalde levensvormen
een vaste bedding zocht. Met Huizinga kunnen wij constateren, dat de Moderne
Devotie zo'n vaste bedding was, waarin de godsdienstige aandoenlijkheid van de
late Middeleeuwen rust en bevrediging vond.
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Literaire kroniek
Een kwart eeuw Engelse literatuur
Dr. W. Peters
HET internationale P.E.N.-congres dat in augustus van het afgelopen jaar te Londen
werd gehouden, gaf literatoren de gelegenheid de periodiek weerkerende vraag te
stellen: waar zijn we momenteel ergens? en, waar gaan we eigenlijk naar toe? De
eerste vraag werd, zo menen we te mogen zeggen, beantwoord in een verzameling
opstellen van jonge Engelse schrijvers, bij gelegenheid van dit congres onder redactie
1)
van John Lehman uitgegeven . Zij beperken zich tot een bespreking van het literaire
oeuvre der laatste vijf en twintig jaar, waarbij het jaar 1931 ons een vrij willekeurige
begindatum voorkomt: de economische collaps van dat jaar kan moeilijk in verband
gebracht worden met een beduidende verschuiving op literair gebied, noch lijkt ons
de publicatie van twee bundels opstellen uit dat jaar (Scrutinies) een literary event.
De tweede vraag trachtte een bijlage van The Times Literary Supplement (17
augustus) te beantwoorden. Zij beoogt immers een overzicht te geven van de
problemen waarmede moderne schrijvers zich geconfronteerd weten indien zij
proberen het begrip literatuur af te bakenen zoals dit toegepast wordt op poëzie,
de roman, de kritiek, geschiedschrijving, enz. Het spreekt vanzelf dat het woord
modern in deze opgave niet te beperkt opgevat wordt, en het is bijgevolg alleszins
begrijpelijk dat de anonieme schrijvers van deze essays herhaaldelijk terug vallen
op de contemporaine literator in wijde zin, zodat de literatuur vanaf het einde van
de eerste wereldoorlog vrij volledig ter sprake komt; dat het hoofdaccent valt op de
generatie van vandaag is al even voor de hand liggend. Beide uitgaven te samen
behoren ons dus een betrouwbaar overzicht te geven van de stand van zaken op
literair terrein. We mogen verwachten dat zij niet zozeer een inventaris opmaken
van hetgeen gepresteerd werd, als wel dat zij tonen wat er onder de literatoren
leefde en leeft, en hoe zij in hun kunstenaar-zijn reageerden op de grote
verschuivingen en beroeringen van deze kwarteeuw. Indien, zoals zo vaak wordt
voorgesteld, de moderne dichter of romanschrijver onbekend terrein ging ontginnen
of experimenteerde met nieuwe methodes en instrumenten, zal het leerzaam en
interessant zijn kennis te kunnen nemen van de oogst. Mogelijk is het een opbrengst
van exotische vruchten, die onze smaak niet zijn: dit is van minder belang, mits de
oogst overvloedig is, en de vruchten op zijn minst goed en gezond. Een ontgonnen
terrein dat zelfs met de nieuwste methoden slechts

1)

The Craft of Letters in England. - Cresset Press, London, 1956, 248 pp., 21 sh. De opstellen
dragen de volgende titels: Biography, The Personal Story, Twenty-five Years of the Novel,
Experiment and the Future of the Novel, Poetry: Tradition and Belief, The Poet and his Medium,
The Author and the Theatre, The New Criticism, The Bloomsbury Tradition in English Literary
Criticism, Historical Writing, The Literature of Ideas, The Progress of Translation.
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gifplanten voortbrengt of onverteerbaar gewas, kan nauwelijks een vooruitgang op
het oude betekenen.
Nu is het beoordelen van contemporaine literatuur bijna spreekwoordelijk lastig.
Zoals een schilderij van zekere afstand bekeken en beoordeeld moet worden, zo
moet ook een literair criticus zich distanciëren, hetgeen noodzakelijk een zeker
tijdsverloop impliceert. Dit is de reden dat sommigen ieder oordeel, dat aanspraken
maakt op enige blijvende waarde, onmogelijk achten waar het gaat over de literatuur
van vandaag. Dit lijkt ons echter onjuist. Ware dit immers wel juist, dat zou dit met
zich mee brengen dat de criticus zo plaats- en tijdgebonden is dat iedere absolute
norm van het schone, het ware en het goede, hem een onmogelijkheid is. Inderdaad
kan het zijn dat de hedendaagse criticus zich in een dergelijke situatie bevindt, maar
dan moet onmiddellijk geconcludeerd worden dat hij zich wel heel sterk heeft laten
absorberen door het betrekkelijke van het eigentijdse. Nu is het merkwaardig dat
in een der opstellen in The Craft of Letters in England een dergelijke beperktheid
als noodzakelijke voorwaarde wordt geponeerd. Philip Toynbee heeft in zijn essay
wel is waar de romanschrijver op het oog, maar aangezien deze in zekere zin de
criticus par excellence is, hebben zijn woorden een wijdere applicatie. De dichter
Roy Fuller valt hem dan in dit punt ook onmiddellijk bij. Op de romanschrijver rust
de plicht, zegt hij, ‘to be concerned with the situation of his times’. Hij gaat zo ver
er aan toe te voegen dat een betrekkelijk timeless novel (zoals bijv. Wuthering
Heights of Dominique) nu een onmogelijkheid is geworden. Niet dat hij de grote
romanschrijvers uit het verleden, die zich maar weinig aan hun tijd lieten gelegen
liggen, veroordeelt. Maar vandaag is een dergelijke onverschilligheid een verraad
en immoreel: a literary offence. Men zou kunnen menen dat Toynbee - zelf een jong
romanschrijver van beloften - hier niet zo ver van Newman afstaat, die de
romanschrijver de taak meegeeft van ‘to register life’, totdat men zich realiseert welk
een abys er gaapt tussen de twee begrippen his times en life, tout court. Toynbee
en vele van zijn collega's zijn weggezakt in het moeras van een politiek, economisch,
sociaal, moreel, filosofisch en theologisch onvaste gemeenschap, en schijnen er
nauwelijks begrip van te hebben dat ieder mens meer is dan enkel een element in
dergelijke onvaste massa. Hoe onontkoombaar de invloed op de mens ook is van
bepaalde wijzen van denken en handelen, hoe opdringerig zijn gebondenheid aan
een bepaalde economische of politieke situatie, zijn mens-zijn zelf ontstijgt er aan.
Dit niet te beseffen of niet te kunnen zien maakt menige moderne roman zo hopeloos
klein en petieterig. Het leven van de mens is steeds groter dan de som van alle
gebeurtenissen en omstandigheden, en waar het universeel en eeuwig menselijke
de romanschrijver ontgaat, kan er geen sprake zijn van ‘to register life’, en hebben
we nimmer te doen met een werk van blijvende waarde en importantie. We zien
dan ook maar weinig sporen van waarlijk grote romans in deze laatste kwart eeuw:
Maugham niet, en Waugh niet, noch Huxley, Foster of Powell. Hun boeken en die
van de meesten hunner tijdgenoten missen de ruimte die we bijv. aantreffen in
Hardy's Tess of the D'Urbervilles. Van Graham Greene's romans voorspellen wij
een toekomst alleen voor The Power and the Glory. Op een vrij eenzame hoogte
lijkt ons te staan de te weinig bekende Joyce Cary: het is echter de vraag of de
moderne lezer het geduld en de inwendige rust opbrengt zijn trilogieën te lezen en
te savoureren. Klassiek komen ons voor The Old Man and the Sea van Hemingway,
en The Bridge of San Luis Rey van Thornton Wilder, maar
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beide boeken zijn weinig meer dan novellen, en bovendien zijn ze beide nog van
Amerikaanse origine.
De kolossale romanschrijverij van de laatste vijf en twintig jaren levert ons,
niettegenstaande eclatante namen (Brett Young, Priestley, Snow, Bowen, Henry
Green, en jongeren als Angus Wilson, Wain, Kingsley Amis, Murdoch) in het
gunstigste geval wat kleinkunst op: goed geschreven boeken, die na een halve
eeuw of minder het nieuwe geslacht weinig zullen aanspreken en vooral voor de
socioloog van belang zullen zijn (Waugh zal een dankbaar mijntje zijn voor
interessante dissertaties). Al even pover is het resultaat op het gebied der poëzie.
Het is moeilijk dichters te noemen zonder tegelijkertijd ernstige twijfels op te roepen
of hun gedichten na een vijftig, of misschien zelfs na een tiental jaren, nog gelezen
worden. Wanneer we ons immers de namen voor de geest halen uit de dertiger
jaren, toen iedereen Auden kende, en Spender, MacNeice en C. Day Lewis, dan
bemerken we aanstonds hoe deze jongere dichters van toen reeds lang uit-gedicht
en het nieuwe geslacht bekend zijn - voorzover ze nog bekend zijn - als
respectievelijk een specialist op het gebied van anthologieën, de redacteur van een
semi-literair maandblad (Encounter), een Oxford Professor (mogelijk ook als de
romanschrijver Nicholas Blake), terwijl ze misschien de naam MacNeice zijn
tegengekomen in connectie met de B.B.C. of The British Council. Toch waren zij
de grootste vernieuwers die voor geen experiment terug schrokken, die met brutaal
aplomb hun stroeve ritmen en harde rijmen als verjongde poëzie op de markt smeten,
en dit onder de schutse van een Hopkins, die zij, onbegrepen, trachtten na te volgen.
Ze gaven ons poëzie zonder melodie, zonder de magie en het betoverende van het
schone woord. Deze erg overschatte maar zeker getalenteerde jongerengroep van
een kwart eeuw terug staat geïsoleerd, en als zij in een dergelijke isolatie blijft
voortbestaan, is dit mogelijk omdat zij voorlopig alle poëzie heeft
dood-geëxperimenteerd. Men vergete niet dat het werktuig waarmede de dichter
werken moet, de taal, een buitenmate teer en fijn genuanceerd instrument is, dat
met eerbied gehanteerd dient te worden, waarmede men nimmer hardhandig moet
omspringen. De golf van zakelijkheid nu die over de wereld geslagen is, heeft ook
de taal niet onaangeroerd gelaten. Maar zoals enkel de chemische analyse van het
hout, de snaren en het hars van de viool niet bijdraagt tot rijkere klank, zo heeft al
het geanalyseer van de taal door I.A. Richards en zijn school, door Ogden, en in
Engeland vooral door William Empson er slechts weinig toe bijgedragen de taal te
perfectioneren en technisch bruikbaarder te maken. Het fatale woord is hier natuurlijk
technisch: iedere preöccupatie met de technische mogelijkheden van een taal is
niet bevorderlijk voor de inspiratie waarin inhoud en vorm tegelijk, en met elkaar
verweven, worden geconcipieerd. Dergelijke preöccupatie bergt in zich het gevaar
dat de moderne dichter vergeet dat een gedicht niet zo zeer gemaakt, als wel
geschapen wordt: zij slaat hem van stonde af aan met onvruchtbaarheid.
Op dit eenzame terrein der poëzie zwerft, sinds de dood van Dylan Thomas, wat
verweesd de oude, bijna zeventigjarige Eliot rond. Verweesd, want de muse schijnt
ook hem verlaten te hebben. Inderdaad, hij schreef The Cocktail Party, en The
Family Reunion, en ten slotte The Confidential Clerk. Maar wie, die dit laatste stuk
in 1953 zag opgevoerd, realiseerde zich dat het geschreven was in vrije verzen?
en wie vond het thema poëtisch, of de uitwerking ervan dichterlijk? Critici hielden
zich op de vlakte, en gaven te kennen dat er waarschijnlijk
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‘meer in zat’ dan zij er uit gehaald hadden: zozeer maande de naam van de dichter
tot een voorzichtig oordeel. Maar een poëtisch sterk drama of blijspel verdwijnt niet
binnen een paar maanden! De twee andere stukken zijn niet vergeten, maar, let
wel, omdat zij godsdienstige drama's zijn, met sterk moraliserende inslag, with a
message, en niet omdat zij zuivere poëzie zijn. Zo is Eliot de dichter van The Waste
Land, Ash Wednesday, en The Murder in the Cathedral, hetgeen betekent dat hij
een dichter is van de twintiger en dertiger jaren.
Schraal als de oogst der laatste vijf en twintig jaren genoemd moet worden op het
gebied der creatieve literaire kunst, valt er heel wat te genieten van uitstekend
gecomponeerde en geschreven biografieën en andere historische werken. We
behoeven slechts namen te noemen als Toynbee, Namier, Wedgwood, Prescott,
Dawson, Runciman, Bryant, en natuurlijk Churchill. De interessante vraag is waarom
op dit gebied zoveel voortreffelijke boeken verschenen zijn. Men zou kunnen zeggen
dat deze sterk objectieve en zakelijke, misschien zelfs verzakelijkte eeuw, die weinig
levenskansen biedt aan de romanschrijver en de dichter, bijna ideaal geacht moet
worden voor goede geschiedschrijving. Wanneer toch het subjectieve verdrukt wordt
in de massa die zich niet kan bezig houden met het individuele en persoonlijke,
maar geheel in beslag genomen wordt door zakelijke, concrete en controleerbare
gegevens, krijgt de geschiedenis haar kans: getrouwe zakelijke weergave van het
gebeurde, waarbij beoordeling van de geest die achter de gebeurtenissen schuil
gaat, de lezer wordt overgelaten.
Indien dit de juiste verklaring bevatte van de goede geschiedstudie of biografie,
zou dit inhouden dat reportage hoogtij viert onder de historici, en dat deze het
verleden beschouwen als iets dat ‘verslagen’ moet worden. Wie echter enigszins
op de hoogte is van de moderne geschiedschrijving weet dat geen historicus de
geschiedenis beschouwt als een reeks gebeurtenissen: jaartallen, oorlogen, en
andere concrete feiten vormen op zijn hoogst een handig te pas komend stramien
dat gebruikt kan worden om de geschiedenis van een mens, een volk, te verhalen:
maar een mens is meer dan de som van wat hij doet of meemaakt, en een volk is
meer dan wat het verovert of verliest. Nu valt in de moderne Engelse
geschiedschrijving de klemtoon geen moment op de gebeurtenissen, maar op de
mens die bij deze gebeurtenissen betrokken is, zijn aard en aanleg, zijn denkwereld,
zijn verlangens en ambities, enz. (Hoe ver deze gelukkige tendens wel reikt blijkt
uit de excessen die ook reeds te constateren zijn, waarbij een mens, reeds lang
gestorven, op Freudiaanse wijze ontleed wordt). De aldus geschreven boeken
worden veel gelezen. Het relevante van deze situatie lijkt ons dat de mens van
vandaag, die als persoon hoe langer hoe minder tot zijn recht komt en kan komen,
troost en lering, misschien zelfs compensatie zoekt in deze geschiedkundige studies.
Dit wijst op een vlucht bij schrijvers en bij lezers, of, indien het woord vlucht te hard
klinkt, dan wijst het toch op zijn minst op een behoefte naar echt, vol leven, dat
vergeefs gezocht wordt in deze verpolitiekte en vertechniseerde maatschappij, en
te vinden is in het verleden en het voorgeslacht. Menig jong dichter en jeugdig
romanschrijver kan met een dergelijke beslissing en vlucht niet instemmen, en dan
zijn we weer terug bij de ‘concerned novelist’ van Philip Toynbee. Toch dienen zij
zich te realiseren dat geen gedichten op of over de mesthoop geschreven worden,
tenzij men er in slaagt met de geest boven alle drek uit te stijgen in plaats van erdoor
bevuild
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te worden. Het is niet verwonderlijk te moeten bemerken dat de moderne roman en
het moderne gedicht maar al te vaak iets mats en pessimistisch hebben, terwijl juist
menige biografie of geschiedkundige studie tintelt van vitaliteit. Tegenover de
benauwende sfeer van menige roman staat de wijdse ruimte van veel hedendaagse
geschiedschrijving. De laatste kwart eeuw overziend kan het ons ook niet ontgaan
hoe veel goeds er op het terrein van de literaire kritiek tot stand kwam. Niet alleen
‘Q’ (Sir A. Quiller-Couch), Knight, Dover Wilson, C.S. Lewis, Leavis, mannen van
wetenschappelijk formaat, komen ons voor de geest, maar ook voortreffelijke critici
van vooraanstaande periodieken, week- en dagbladen als Desmond MacCarthy,
Middleton Murry, Peter Quennel, Cyril Connolly, Raymond Mortimer, ea. presenteren
zich onmiddellijk. Hun uitmuntende en uitmuntend geschreven essays en
boekbesprekingen wijzen op een vernieuwde belangstelling voor het
eeuwig-waardevolle, voor dat niveau waaronder geen literair artist mag afdalen.
Ten slotte mogen we aan het vele goede dat de historici en literaire critici ons gaven,
nog toevoegen een behoorlijk aantal boeiende autobiografieën en reisverhalen.
Somerset Maugham, Robert Graves, Neville Cardus, Roy Campell, Edwin Muir, en
vooral de drie Sitwells, en onder deze drie op de eerste plaats Osbert met zijn Left
Hand, Right Hand, zijn namen die op zich reeds garant staan voor het hoge peil
van hun levensherinneringen. En dit zijn slechts enkele schrijvers genomen uit de
velen, die de autobiografie als tak der literaire kunst zulk een aanzien gegeven
hebben.
De winst van de laatste kwart eeuw draagt zonder twijfel het stempel van een
zekere vervreemding van het leven in deze tijd en in deze maatschappij. Indien
helaas de dichters en romanschrijvers er weinig in slaagden om aan deze
vervreemding te ontkomen, is dit waarschijnlijk te wijten aan hun eigen falen de
onleefbaarheid van het hedendaagse leven aan de kaak te stellen. Het gevaar van
de ‘concerned novelist’ is dat hij de gegeven situatie eenvoudig accepteert, hetgeen
betekent dat hij, niettegenstaande al zijn goede bedoelingen, volgt terwijl hij leiden
moet. De mensen echter zoeken naar een leider, naar één die de weg wijst uit de
ellende, verwarring en duisternis van vandaag, en zij ontmoeten deze in menige
geschiedenisstudie, biografie of autobiografie. Al met al ziet het er wat de laatste
kwart eeuw betreft niet bemoedigend uit voor wie zijn hoop stelt op direkt creatieve
kunst.
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Kunstkroniek
Marc Chagall
G. Bekaert
TOEVALLIGE omstandigheden, waarbij ook data een voorname rol spelen, brengen
soms namen bijeen, die men spontaan niet met elkaar in verband zou brengen. Zo
zal bij de naam van F. Léger wel niemand denken aan M. Chagall. De twee
retrospectieven echter, - van Léger, waar wij in het novembernummer over spraken,
en van Chagall, die nu te Brussel doorgaat ter gelegenheid van de zeventigste
verjaardag van de schilder, - dwingen ons wel tot een vergelijking van deze twee
klassieke meesters van de moderne schilderkunst. Beiden hebben hun plaats in de
reeds gevestigde schema's van de nieuwste kunstgeschiedenis. Maar het is
opvallend hoe in de laatste jaren de ster van Léger gestegen is. Daarentegen is de
naam van Chagall erg aan het tanen. Alleen in de handboeken hoort hij nog thuis.
En waar men voor Chagall niet onverschillig is, daar begint men met de onttakeling
van zijn roem. Verwonderlijk is deze wenteling van het rad der fortuin niet. Het werk
van Léger werd lange tijd miskend als primair en wordt nog in sommige kringen als
zodanig versleten. Zijn triomf breekt echter onweerstaanbaar door. Nu pas toont dit
werk zijn diepe vitaliteit en laat het de mogelijkheden ontdekken die in zijn schijnbare
strakheid verborgen lagen. Het werk van Léger staat nu nog op de voorposten.
Chagall deelt het lot van het expressionisme, wiens tijdgebondenheid zich meer en
meer uitspreekt. Het vitale punt van de hedendaagse kunst staat gericht naar de
objectieve vormgeving van de ruimtelijke waarden die ons leven bepalen. Een
schilderij, hoezeer het ook de expressie blijft van een bepaalde persoonlijkheid,
wordt nu essentieel het zoeken naar een harmonisatie binnen het plastische van
de wetten die een tijdgebonden bestaan beheersen. De meest levende schilderkunst
wil een positieve ordening, die niet meer haar inspiratie put uit de rijkdom van het
eigen gemoedsleven. Door het gemoedsleven heen boort zij naar een structuur, de
diepste structuur van de menselijke persoonlijkheid in haar veelvuldige verhoudingen.
Dat er over die structuur niets concreets wordt verteld, dat er geen filosofisch systeem
uit af te lezen valt, is al te duidelijk. Maar de kunstenaar affirmeert het bestaan en
het belang ervan. Vanzelfsprekend is die affirmatie door het gemoedsleven van de
kunstenaar gekleurd. Maar de diepste inspiratie komt niet voort uit de roerselen
ervan en het kunstwerk wint niet uit de rijkdom van die roerselen zijn inhoud. Met
enig voorbehoud zou men kunnen beweren dat zij de profetische kant - die in elke
authentieke schepping aanwezig is - beklemtoont. Zo is de kunst van Léger. De
kunst van Chagall is het tegenovergestelde. Chagall is geen profeet, maar een
getuige, een specifiek kenmerk van de expressionistische richting in de moderne
kunst. Het expressionisme is als een echo waarin het bestaande weerklinkt. Het
kunstwerk is de weergalm van een gebeuren in het gemoed van de kunstenaar.
Vandaar dat het steeds het karakter draagt van een persoonlijke belijdenis. De
hedendaagse kunst, de abstracte zo men wil, is als het ware een affirmatie van het
objectieve, die door de persoonlijkheid van de kun-
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stenaar wordt uitgesproken als onafhankelijk van zichzelf. Het expressionisme is
een subjectieve levensbelijdenis waarvoor de persoonlijkheid van de kunstenaar
borg staat.
In werkelijkheid is de scheiding nooit zo scherp als wij het hier voorstellen. De
twee aspecten spelen meestal door elkaar. Maar in het geval Léger-Chagall is deze
tegenstelling toch zeer reëel. Zij verklaart meteen waarom het werk van Chagall dat
duidelijk expressionistisch is, buiten het brandpunt van de belangstelling is gevallen.
Het expressionisme heeft afgedaan. De epigonen ervan weten zich nauwelijks van
een vrij plat academisme te vrijwaren. In die zin begrijpt men dat sommige auteurs
het werk van Chagall, ontstaan onder invloed van het cubisme, willen aanvaarden
maar tevens afwijzend staan tegenover de verdere evolutie waarin het
expressionistisch karakter wordt benadrukt.
Maar dit alles kan niet de enige uitleg zijn van de miskenning die Chagall ten deel
valt. Men moet rekening houden met het feit dat Chagall altijd een vreemde vogel
is geweest. Nooit heeft men hem helemaal kunnen thuisbrengen. Alleen de
surrealisten hebben hem in een laattijdige edelmoedigheid een plaats aangeboden,
waar hij echter helemaal niet op zijn plaats was. Marc Chagall blijft een aparte figuur.
Hij werd geboren op 7 juli 1887 te Vitebsk in Wit-Rusland uit een arme joodse
familie. Vader werkte in een haringdepot. Moeder kon lezen noch schrijven. In ‘Ma
Vie’ heeft Chagall zelf de sfeer van zijn kinderjaren weergegeven. Vele details uit
zijn schilderijen krijgen hier hun realistische achtergrond. Maar hoe deze joodse
jongen uit een familie en een godsdienst, geheel vreemd aan elke vorm van
beeldende kunst, er toe kwam om te gaan schilderen wordt er niet in verteld en zal
wel niemand ooit achterhalen.
Voor hij in 1907 aan de academie van St.-Petersburg wordt geweigerd had hij
reeds lessen gevolgd bij een lokaal meester. Hij wendt zich tot de nieuwe school
van Bakst. Maar ook hier vindt hij geen aanknopingspunt voor zijn rusteloze ziel.
Hij ontdekt er slechts de weg naar Parijs, waarheen hij wordt aangetrokken. Met de
hulp van een Russische mecenas kan hij aan die drang voldoen. In 1910 komt hij
in Parijs aan. Vrij vlug wordt hij er opgenomen in een kring van dichters, Blaise
Cendrars, Max Jacob, Guillaume Apollinaire, zijn intieme vrienden. Deze intimiteit
belet niet dat het contact met het Westen Chagall zo overrompelt dat hij naar Rusland
en de miserie die hij er kende terug wil. Wanneer dit onmogelijk blijkt, keert hij in
zich zelf, schept zich een wereld van herinnering en droom, en zet zich daarin vast.
In Parijs, zegt Chagall, werd hij een tweede maal geboren. Wel wijst hij de westerse
schilderkunst, die van de cubisten en de fauvisten, van de hand, maar ondergaat
er tevens een zo diepe invloed van dat zijn persoonlijkheid er in geopenbaard en
voor een goed deel door bepaald wordt. Chagall blijft zijn hele leven een Russische
jood. Maar dit heeft hij pas zelf kunnen ontdekken en uitdrukken in zijn contact met
het Westen.
In 1908 had hij ‘De Dode’ geschilderd. In een straat ligt een opgebaard lijk. Op
het dak van een huis speelt een oude man viool. Bloempotten vallen uit het venster.
Een man, hoog als een huis, veegt de straat. Met opgeheven handen vlucht een
vrouw een man achterna, die om de hoek verdwijnt. Hoe onwaarschijnlijk dit
amalgaan van psychische toestanden ook is, toch heeft dit schilderij niets
onwerkelijks. Wat men zich in de droom herinnert is alles even reëel. Maar dit werk
is slechts een aanloop tot de eigen poëtiek van Chagall. Het is voorstelling gebleven,
het verhaal van een psychisch gebeuren waaraan Chagall veel
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belang hecht. Het psychisch gebeuren is, zoals hij het zelf noemt, de vierde dimensie
in een schilderij die het plastische moet verrijken. Hij voegt er echter bij: ‘Ik ben
tegen elke vorm van literatuur in de schilderkunst. Ik laat niets toe wat zich niet
vooreerst door het plastische rechtvaardigt’. Juist de plastische rechtvaardiging
ontbreekt in het schilderij ‘De Dode’. Eens in Parijs zal hij de vrijheid en de technische
verworvenheden vinden om zijn psychische werkelijkheid, waarvan hij zich in den
vreemde nog scherper bewust wordt, plastisch volwaardig uit te drukken.
De meeste van zijn bekende meesterwerken ontstaan te Parijs tussen de jaren
1911 en 1914. Enkele daarvan bevinden zich in Nederlandse musea, zoals het
‘Zelfportret met de zeven vingers’ in het gemeentemuseum van Amsterdam, en het
uitzonderlijke werk ‘Hommage à Apollinaire’, nu in het stedelijk van Abbemuseum
te Eindhoven. Het meest typische werk echter uit deze periode is wel ‘Ik en het dorp’
uit het museum voor moderne kunst te New-York. In dit werk van 1911 komt een
volledige versmelting tot stand tussen persoonlijke geaardheid en de ondergane
invloeden, tussen een Slavische verdroomdheid en een westerse discipline, tussen
de uitwendige verschijnselen en de innerlijke belevenissen. De karakteristieken van
het cubisme in de beeldopbouw en van het fauvisme in de kleurengamma zijn van
Chagall geworden. Zij zijn bestanddelen van zijn droom, zijn werkelijkheid. Hun taal
gebruikt hij om zijn herinnering en zijn verbeelding gestalte te geven. In een oog tot
oog staat de schilder tot de koe. Dit dier speelt in de wereld van Chagall een grote
rol, zo zelfs dat de schilder er zich vaak mee vereenzelvigt. Een koe is schuw,
duldzaam en dromerig. Zij is vrouwelijk. Zij is offerdier. Chagall en het dier zijn één
geworden, gevat in dezelfde cirkel, die het centrum van het beeld uitmaakt. Als aan
een geliefde biedt de schilder het dier een bloeiende tak aan. Het is ook zijn geliefde,
Bella, die hij in Vitebsk achtergelaten heeft en die hij bij zijn terugkomst in Rusland
huwen zal. De sombere tragiek, de fataliteit van zijn vroegere werken is hier
opgeklaard tot een mysterievol, maar innig poëem. De verstoten en duldende Jood
heeft een nieuw levensklimaat ontdekt. Hij heeft geleerd te vertrouwen in zijn eigen
wereld, de wereld van het eeuwige kind. De wereld van het kind is niet zeer rijk,
maar des te dieper. De afwisseling moet men er niet zoeken in een veelvuldigheid
van thema's, maar in een onuitputtelijke, telkens nieuwe, beleving van dezelfde.
Het is typisch voor Chagall dat hij zijn wereld slechts met weinig realia stoffeert. De
onbewuste keuze ervan is betekenisvol. Hij zelf, de eeuwige minnaar, vormt haast
altijd het middelpunt. Daarna komt de geliefde. Dan het dorp, de Rabbijn, de koe,
de geit, de vis, de bloementuil, de viool, de pendule, en in de jodenvervolging uit
de laatste jaren voor de wereldoorlog, de gekruisigde.
Vanaf 1911 stuurde Chagall regelmatig werken in voor de jaarlijkse exposities te
Parijs. Maar zijn eerste grote tentoonstelling ging door in 1914 te Berlijn in ‘Der
Sturm’, de zaal van Herwarth Walden. Zij werd georganiseerd door Apollinaire, die
bij deze gelegenheid titels voor de werken verzon. De tentoonstelling kende grote
bijval. Maar zij werd overspoeld door de oorlog. Chagall keert terug naar zijn
geboortestad. In 1915 huwt hij Bella. Het moet een wondere ervaring zijn voor
Chagall zijn droom geconfronteerd te zien met de uitwendige werkelijkheid. Nu leeft
hij in het dorp dat uit zijn droom is geboren, waarmee hij zich in een poëtische visie
vereenzelvigd had. Een ogenblik gaat hij de realiteit beleven als de vervulling van
zijn droom. Hij schildert de mensen en het dorp zoals hij ze ziet. In die tijd ontstaan
de drie portretten van de Rabbijn en het aangrij-
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pende portret van zijn moeder. De revolutie van 1917 doet Chagall nog sterker
geloven in de realiteit van zijn droom. Spontaan sluit hij zich bij de revolutionairen
aan. Hij wordt benoemd tot commissaris voor schone kunsten van Vitebsk.
Verdienstelijke kunstenaars zoals Lissitzky en Malewitch schaart hij rond zich in
een academie. Chagall heeft te veel vertrouwen geschonken aan de wereld buiten
zich. Hij heeft er in geloofd, zoals hij in zijn eigen wereld had geloofd. Hij wordt diep
ontgoocheld. Hij biedt ontslag aan en keert terug in de veilige zone van zijn eigen
inwendigheid. Een nieuw seizoen is er ingetreden, het seizoen van de liefde. Bevrijd
van alle verantwoordelijkheid, gesteund door een vrouw - die altijd een geliefde blijft
- schildert Chagall zijn zotte vreugderoes uit. Geen hindernissen bestaan er voor
de geliefden. Alle statiek is opgeheven. Zij wandelen op de wolken of vliegen door
de lucht. Wanneer uit hun liefde een kind wordt geboren kan de schilder zijn triomf
niet meer onderdrukken. Zijn vrouw draagt hem triomfantelijk in de lucht.
Vreugdedronken heft hij het glas naar de engel die het nieuwe leven brengt. Voor
deze roes heeft hij een nieuwe plastische synthese geschapen. De invloed van het
Parijse milieu is een diepe verworvenheid, die slechts zelden nog aan de oppervlakte
komt. Compositie en kleur zijn vrij, direct uit de verbeelding op het doek neergezet
in een ontwapenende toevalligheid. Maar juist die schijnbare willekeur van paars
en wit en rood en groen maakt het geheel verrukkelijk. Er is een bevrijding in een
nieuwe werkelijkheid. In 1919 vestigt Chagall zich met vrouw en kind in Moskou.
Hij krijgt er de opdracht voor de versiering van het joods theater. Zo overtuigend
zijn de fresco's dat zij ook op de planken een nieuwe toneelkunst oproepen, een
directe en levende interpretatie van zijn schilderijen. Drie jaar later verlaat Chagall
definitief zijn vaderland en gaat zich opnieuw in Frankrijk vestigen waar hij het klimaat
en het landschap voor zijn liefde zal vinden. Deze periode is de tijd van zijn roem.
Voor Ambroise Vollard illustreert hij Dode Zielen van Gogol. Daarna komen de fabels
van La Fontaine aan de beurt. Eindelijk, na een reis in Palestina in 1931, de Bijbel.
De verliefdheid blijft het grote thema van zijn schilderijen. De geliefden leven in
een innig vertrouwen met dieren en bloemen. Een zwijgende en gelaten wereld,
van een eigen, mysterieuze, volheid vervuld. Het is een laatste vertedering, vóór
de tragedie over het mensdom losbarst en vooral de joden treft. In deze nood gaat
Chagall zich concentreren op de Bijbel, waarvan hij de illustratie begonnen is. De
atmosfeer rond de geliefden wordt dreigender. Religieuze thema's, vooral dat van
de gekruisigde, komen herhaaldelijk voor. De authentieke inspiratie verdwijnt echter
uit de schilderijen, die vaak het sentimentele niet meer ontwijken, en spreekt zich
uit in de minder bekende maar niet minder waardevolle illustraties bij La Fontaine's
fabelen en de Bijbel. De thematiek van La Fontaine en de Bijbel ligt nogal uit elkaar.
Bij Chagall echter wordt deze één. Beide neemt hij op in een door het leed gelouterde
ziel. Zijn illustraties bij La Fontaine houden weinig over van de geestigheid van de
Franse dichter. De dieren van La Fontaine worden alle dieren van Chagall.
Tussen de poëtiek van de Bijbel en die van Chagall echter bestaat er een
geestesverwantschap. Chagall, naast Rembrandt die hij zeer bewondert, heeft
wellicht de meest aandoenlijke prenten geëtst die ooit door het Bijbelverhaal werden
geïnspireerd. Geen anekdotische vertelzucht. In een tragische gelatenheid en toch
ook in vertrouwvol geloof wordt de geestelijke kern van de Bijbel in pregnante
beelden samengevat. In deze gravures, meer nog dan in de hevig
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gekleurde schilderijen, leren we Chagall kennen als een groot kolorist. De lijn
verdwijnt in een uiterst delikate afgewogenheid van licht en donker.
Op uitnodiging van het museum voor moderne kunst van New-York gaat Chagall
in 1941 naar Amerika. Hij blijft er tot 1947. Een reis naar Mexico en het contact met
de eenvoudige boerenbevolking schenkt midden in de ontreddering een nieuw
vertrouwen in de mens. Men vraagt hem het decor te ontwerpen voor het ballet
‘Aleko’ (1942) en later voor ‘L'Oiseau de Feu’ (1945) van Stravinsky. De vrijheid die
de schilder in zijn laatste werken had veroverd viert hij hier uit in sterke dramatische
effecten van helle kleuren. Er is geen afstand meer tussen taal en verbeelding. De
schilderkunst van Chagall is nu werkelijk ‘une respiration de ses songes’, zoals R.
Huyghe het ergens zegt. De ontwikkelingslijn die wij reeds aanstipten, wordt verder
doorgetrokken. De invloed van het cubisme zinkt dieper weg. De schilderijen tussen
1911 en 1914 geschilderd, zelfs nog die van 1917, hoe teer van inhoud en hoe
spontaan van uitdrukking ook, waren steeds synthetische momenten waarin wij de
bewuste wil van de schilder voelden. Een hele wereld in één goedgekozen en
duidelijk afgelijnd moment samengevat. Ouder wordend laat Chagall deze
gedachtelijke synthese varen. Zijn grillige wereld zoekt hij niet meer in een structuur
te passen. Zijn schilderijen zijn nu niets anders meer dan een blijkbaar zeer toevallig
moment. En het woord moment lijnt nog te sterk af. De schilderijen zijn de glazen
wand van het inwendige. Er is een direct contact, waaruit alle bewuste
afstandelijkheid is geweerd. Ons wordt niet meer iets getoond. Wij mogen
rechtstreeks naar binnen kijken. De omlijsting van een schilderij lijkt louter willekeurig
aangebracht.
De dood van Bella in 1944 hult Chagall in een diep leed. De eenzaamheid die hij
in Amerika kende wordt hem te zwaar. In 1947 keert hij naar Frankrijk terug om er
zich, eerst te Parijs, later te Vence, te vestigen. Voor Chagall betekent de terugkeer
naar het land dat hem zijn weg deed vinden, dat daarna het ideale landschap voor
zijn liefdedromen was, een nieuwe geboorte. Binnen een zelfde beperkte thematiek
wordt zijn palet en de opbouw van zijn schilderijen voor de zoveelste maal van
binnenuit vernieuwd. De schilderijen blijven een vlugge blik in een wondere wereld,
waar alles beweegt, waar niets poseert, waar niets zich aan onze nieuwsgierigheid
stoort. Maar die inwendige wereld is nu meer gestructureerd. De vormen zijn omlijnd
en hebben een grotere consistentie in de kleur. Nog altijd spreekt een lyricus in
verrukking, maar in die bedwelming behoudt hij nu, zoals vroeger, een kleine plek
voor zich zelf om over zijn eigen vreugde en pijn gelaten te glimlachen. Naast zijn
schilderijen heeft Chagall in zijn laatste periode ook keramiek vervaardigd. Meestal
herneemt hij daarin de thema's van zijn bijbelillustratie. Dit bracht mee dat hij de
opdracht kreeg het baptisterium van Assy met keramiektegels te versieren.
Steeds is Marc Chagall zichzelf gebleven in de vele wisselingen die zijn groei
meebracht. Van in zijn eerste schilderij tot in zijn laatste keramiek is hij de wondere
getuige geweest van een verborgen wereld waarin wij allen, langs een of andere
kant, thuis horen; een verborgen wereld van herinnering en droom, waar wij de
eenheid van de hele schepping terugvinden in een voorbewust bestaan; een wereld
van vandaag en van altijd. In een dromerige afwezigheid heeft Chagall beleefd wat
de nieuwste kunst in het leven zelf zoekt in te planten. Op dit punt ontmoeten Léger
en Chagall, de twee antipolen, waar wij van uitgingen, elkaar.
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Culturele kroniek
Cultureel leven in Slovenië
Johan van Os
TUSSEN de beide wereldoorlogen trachtten een opmerkelijk aantal geschriften een
beeld te geven van de Slavische psyche. Intussen heeft het IJzeren Gordijn het
onmetelijke land dat achter de talloze staatjes van het oude Europa opdoemt,
categorisch afgesloten en het geheimzinnige gelaat van Rusland vertoont zich enkel
nog achter het stalen tralieraam van een politiek program.
Toch wekt elk gat dat er zo nu en dan in het Gordijn valt, opnieuw onze
nieuwsgierigheid. De sympathie die wij voor Tito koesteren, komt niet zozeer voort
uit het feit dat hij met het oostblok durfde breken, maar is veeleer een gevolg van
de kans die hij ons gunt, om een nieuwe blik in de Slavische wereld te slaan. Een
vloed van reportages overstroomde de kranten, de reisbureaux organiseerden
veertiendaagse trips naar ‘oriëntaal Europa’, de Joegoslavische staat gaf reducties
op binnenlandse spoorwegreizen, verleende zelfs studiebeurzen, een internationaal
toneelcongres plaatste de Adriatische kuststad Doebrovnik met haar eeuwenoude
toneeltraditie in het middelpunt van de belangstelling en in de kortst mogelijke tijd
is Joegoslavië een mode geworden. Ongetwijfeld zal deze nieuwe (hoewel
bescheiden) golf van slavofilisme aan de oppervlakte spoedig in een weinigzeggende
romantiek ontaarden. Het gevaar van de populariserende romantiek is echter niet
alleen dat zij ons blind maakt voor de wezenlijke gronden van bepaalde sympathieën.
Zij dreigt ons dikwijls ook essentiële interessepunten binnen het betrokken object
zelf over het hoofd te doen zien.
Een slachtoffer daarvan - m.b.t. Joegoslavië - is b.v. Slovenië, het meest noordelijk
gelegen gebied van de statenbond. De toerist die over Triëst - vroeger zelf een
Sloveense stad - of via de Loiblpas Joegoslavië binnenkomt, beschouwt dit land
nog als een stuk Italië of als een voormalig deel van Oostenrijk, wat in feite overigens
niet onjuist is. Maar hij vergeet dat hier een volkomen op zichzelf staand volk woont
met een geheel eigen taal en een eigen, bijzonder rijke culturele traditie. De
Slovenen: een stam van goed anderhalf miljoen zielen die zich echter door een
veelbewogen geschiedenis heen altijd als zodanig heeft weten te handhaven. Tot
de grote zuid-Slavische volkerenfamilie behorend is deze minderheid steeds verder
naar het noorden opgedrongen, tot zij zich eindelijk definitief aan de uiterste grens
van het zuid-Slavische rijk kon vestigen. De onherbergzame Karawanken met toppen
van bijna 3000 meter vormen een natuurlijke afsluiting van dit rijk, terwijl in het
westen de Adriatische Zee en in het oosten de moerassige Hongaarse poesta
Slovenië tot een volslagen geïsoleerd gebied maken. De voor- en nadelen van het
isolement wegen in Slovenië tamelijk evenwichtig tegen elkaar op. Strategisch lag
het land gunstig inzoverre het makkelijk te verdedigen was. Anderzijds was het voor
eventuele bondgenoten van weinig belang, zodat het in zijn strijd veelal op zichzelf
aangewezen bleef. De historische tragiek van Slovenië bestaat hierin, dat het na
een langdurige en felle verdediging toch steeds het onderspit moest delven voor
de omringende
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grootmachten, terwijl het na de capitulatie slechts beschouwd werd als een hinderlijk
doorgangsgebied voor de verder trekkende legers of als een minderwaardige uithoek
van het nieuwgestichte rijk. Dit noodlot gaf de Slovenen enerzijds een eigenzinnige
vasthoudendheid mee en versterkte van de andere kant het vermogen tot berusting
en wegcijfering van zichzelf dat het Slavische ras toch al eigen is. Slovenië werd in
de loop der eeuwen herhaaldelijk tussen Servische en Hongaarse, Italiaanse en
Oostenrijkse heren uitgewisseld. De situatie waarin het land verkeerde, eiste vandaag
waakzaamheid en moed, morgen tactiek en beleid. Vandaag energie, morgen humor.
De Slovenen zijn geen gemakkelijke tegenstanders, maar evenmin gemakkelijke
onderdanen. Dit is ook tijdens de laatste oorlog weer duidelijk gebleken, toen
Slovenië zowel vanuit Italië als vanuit Oostenrijk werd aangevallen en onderdrukt.
De Sloveense partisanenstrijd, waaraan alle lagen van de bevolking deelnamen,
heeft via literatuur en film een internationale bekendheid gekregen.
Overigens heeft Slovenië zich nooit al te zeer vastgeklampt aan nationalistische
dromen van politieke zelfstandigheid. Het isolement veroorloofde het binnen de
meest verschillende rijken toch telkens weer een vrij ongestoord bestaan. Het
concentreerde zich liever op zijn onaantastbaar cultuurbezit. Onaantastbaar, alleen
reeds vanwege de volkstaal die zelfs door de aanverwante Serven en Kroaten
slechts na een behoorlijke studie kan worden verstaan. Deze taal herbergt een schat
van mythen, sprookjes, balladen en liederen die op de hedendaagse literatuur nog
steeds van invloed zijn. De rituele gebruiken, berustend op een oeroud volksgeloof,
vervlakten bij de Slovenen niet tot enkel maar curieuse folklore die temidden van
een internationale cultuur als merkwaardigheid wordt geduld. Het onvervalst
primitieve geloof van de stam, waarin de religieuse oerelementen niet door vreemde
godsdienstige formalismen waren overwoekerd (zoals dat bij zeer veel ‘heidense’
volken wel het geval is), vormde de meest levenskrachtige bodem voor het
katholicisme dat door de Slovenen met hart en ziel is aanvaard. Ook de ambachtelijke
tradities uit een primitief verleden werden door het isolement beschut. Het Sloveense
kunsthandwerk in de meest uitgebreide zin van het woord staat niet alleen op een
hoog peil, maar is tegelijkertijd volkomen origineel en heeft het hele volk als zodanig
een uiterst verfijnde artistieke smaak meegegeven, die scherp afsteekt tegen de bij
de Oostenrijkse noorderburen nog altijd zo geliefde barok en de theatrale neigingen
van de Italiaan. Cultureel heeft het isolement dus verdiepend gewerkt. Uit hetzelfde
isolement groeide evenwel een ‘wilde honger naar de grote wereld’ (Josef Perkonig).
Zelfbezinning en universaliteit, beide behoren al tot de mentaliteit van de Slaaf in
het algemeen, maar tot de geestesgesteldheid van de Sloveen wel heel in het
bijzonder. Niet enkel het tragisch lot der geschiedenis heeft hem met vele volken in
aanraking gebracht, maar vanaf het ogenblik zijner culturele bewustwording heeft
hij dit contact zelf zo veelzijdig mogelijk ontwikkeld. Zelf door niemand verstaan en
voor de grote wereld onbekend, is de Sloveen een talenkenner bij uitstek en steeds
heeft Slovenië zijn beste vertegenwoordigers naar de Europese cultuurcentra
(Florence, Wenen, Praag, München, Parijs, Londen en Berlijn) uitgezonden.
Vóór de 19de eeuw was de cultuurtaal van de Sloveense intelligentia nu eens
het Servo-Kroatisch dan weer het Italiaans, maar toch in hoofdzaak het Duits. In
het Sloveens zelf waren tot dan toe niets gedrukt dan 'n paar godvruchtige tractaten,
oorlogspamfletten en enkele leerboeken van landbouwkundige aard. Tot
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er mét de opkomst van de burgerij een Guido Gezelle opstond in de persoon van
Preseren, die de volkstaal met één slag op het plan van een volwaardig letterkundig
medium verhief. Hij beoefende de meest verschillende versvormen en maakte
tegelijk de eerste vertalingen. Na hem begonnen direct een groot aantal intellectuelen
in het Sloveens te publiceren, Janez Trdina (1830-1905) - gymnasiumleraar en
etnogaaf - is een fabelverteller met een oorspronkelijk plastisch talent. Janko Kersnik
(1852-1897) - grootgrondbezitter, notaris en politicus - vertegenwoordigt een poëtisch
realisme: zijn verhaal ‘De twee vaders Macek’ b.v. doet onmiddellijk denken aan de
ontnuchterend-reële situatie-tekening waarmee ook grote Russische vertellers als
Gogol het ontroerend besef van menselijke armzaligheid weten te wekken. Fran
Milcinski (1867-1932) - advocaat - is een echt Slavische satiricus. Een vertelling als
‘Ambtstaal’ doet qua humor niet onder voor de satiren van Saltykow, Tsjechow of
Hasek. F.S. Finzgar (1871) was lange tijd pastoor te Trnovo, een voorstad van
Ljubljana: zijn stijl getuigt van een klassieke opleiding, zijn proza is met
zwaarmoedige bespiegelingen doorweven, maar zijn thema's zijn typisch landelijk
Sloveens. In de rij van schrijvende ambtsdragers en geestelijken is de vrolijke
burgemeester van Ljubljana, Ivan Tavcar, wel de origineelste. Zelf een welgestelde
vrijgezel, vertelt hij in zijn roman ‘Herfstbloesem’ aan drie gehuwde vriendinnen het
verhaal van zijn éne grote liefde. De minzaam spottende, gezellige toon, de
toespelingen op het verburgerlijkte leven van zijn auditorium, de uitvallen tegen het
stadsleven dat hij in contrast stelt tot zijn vroegere arcadische liefde, zijn zelfironie
geven de roman het direct-persoonlijk karakter dat zoveel Slavische boeken eigen
is. ‘Herfstbloesem’ werd 40 jaar geleden gedrukt, maar doet de moderne lezer nog
altijd even verrassend nieuw aan als de herdrukte werken uit de 19de eeuwse
Russische literatuur. Een fijnzinnig dichter was Oton Zupancic, die nog het meest
bekend is geworden met zijn door Nikolaj Pirnat geïllustreerde bundel kindergedichten
‘Ciciban’.
Op de drempel van de 20ste eeuw staat de in 1876 te Vrhnika geboren schrijver
Ivan Cankar, tot nog toe ongetwijfeld de grootste figuur in de Sloveense letteren.
Cankar was de zoon van een dagloner, even arm als alle dagloners van Vrhnika.
‘Ik was maar zwak en dromerig’, schrijft hij in zijn boek ‘Mijn Leven’, ‘en weinig
geschikt voor het werk van een knecht. Nog geen maand was ik als herder in dienst
bij een buurman die me dagelijks een stuk brood gaf als loon. Maar de koeien
verdwaalden in het klaverveld en het struikgewas: ik was ze vergeten, want ik lag
onder een pereboom in het gras en keek naar de wolken die ijlings over mij heen
snelden....’. Door toedoen van de pastoor werd het de jongen eindelijk mogelijk
gemaakt de middelbare school van Ljubljana te bezoeken, en de dag waarop hij
naar het keizerlijke Wenen vertrok om daar te gaan studeren aan de ‘Technische
Hochschule’, scheen hem de vervulling te brengen van al zijn dromen. Maar men
kan zich nauwelijks een mistroostiger leven voorstellen dan dat van een student in
Wenen die om zijn provinciaal accent door iedereen wordt geminacht en voor wie
de Weense romantiek te duur is. In een van die grijze ‘Gassen’ op een van die
reusachtig hoge, bijna lege Weense bovenkamers bestudeerde Cankar de westerse
dichters van het spleen, de blasfemisten en vooral Dostojewski. De ziekte die hij
reeds als kind onder de leden had, nam toe naarmate het heimwee naar een verloren
jeugd hem geestelijk sloopte. Het honorarium voor zijn eerste boek ‘Erotika’ was
nauwelijks toereikend om de begrafenis van zijn moeder te betalen. Tot zijn dood
werd Cankar
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door zijn eigen volk als socialist en atheïst gewantrouwd, hoewel hij een zuiver
religieus temperament vertegenwoordigt en zich verre heeft gehouden van elke
theorie. In weinige jaren schiep hij een oeuvre van meer dan 20 delen dat als de
encyclopedie van het Sloveense leven kan gelden. Naast enkele langere novellen
(waarvan het bijbels-magistrale verhaal van ‘De knecht Jernej’, vervolgens
‘Polycarpus’ en ‘Peter, de vagebond’ wel de voornaamste zijn) bestaat bijna zijn
hele werk uit herinneringsbeelden van zijn kinderjaren. De meeste daarvan zijn
echter heel goed als op zichzelf staande vertellingen leesbaar, terwijl sommige
uitblinken door een volkomen afgeronde vorm. De teerhartige weemoed van het
Sloveense volk heeft zich bij Cankar verdiept tot een duistere levensangst die zeer
dicht bij het tremendum van de primitieven staat. Nergens komt deze aangrijpender
tot uitdrukking, ja tot een meesterlijke expressie dan in zijn vertelling ‘De Uil’. In
geen enkele literatuur heb ik tot nog toe een schrijver ontmoet wie het gelukt is het
niets een concrete stem te geven. Cankar - een onbekende in de wereldliteratuur
- is er in geslaagd door een eenvoudige beschrijving van wat hij in de natuur
beluisterd en ervaren heeft. Met dit ene verhaal verheft hij zich boven alles wat de
cultuurdichters van hun vergankelijkheidsbesef en hun vertwijfeling hebben uitgezegd
en boven alles wat er abstract over de ervaring van het niets werd geformuleerd.
Hij plaatst zich veeleer op één lijn met de mystieken van ‘de duistere nacht’. De
doodsschreeuw van de uil laat geen enkele hoop toe, maar toch gaat er een katharsis
van uit die het leven vernieuwt. De gedachte dat de dood pas de ware gedaante
van het leven openbaart, ligt ook uitgesproken in Cankar's verhaal ‘Haar Portret’.
Hij vertelt hierin hoe hij tijdens de dodenwacht bij zijn gestorven moeder geprobeerd
heeft haar beeltenis op papier vast te leggen. ‘Bij haar laatste zucht had zij
geglimlacht en deze glimlach was op haar lippen achtergebleven’. Toen hij echter
na lange jaren het portret opnieuw wilde bekijken, ontdekte hij dat de potloodlijnen
door de tijd waren uitgewist. ‘Nooit heb ik meer getracht’, schrijft hij dan, ‘op papier
te tekenen wat in het diepste en heiligste van mijn hart is neergegrift. In ieder mens
is een woord verborgen dat hij niet uitspreken kan en ook niet mag, dat wellicht pas
in zijn laatste uur op zijn lippen geschreven zal staan. In ieder mens leeft een beeld
dat hij niet schilderen mag en ook niet kan, al was hij Leonardo zelf, het zal pas op
zijn dood gelaat getekend staan’. Cankar schetst bij voorkeur figuren die door de
vernietigende krachten van het leven zijn aangetast: mislukkelingen, verongelijkten,
krankzinnigen en zwervers, allen representanten van zijn volk. Maar ook de
Sloveense humor - de ware humor heeft geen zin en juist de zinledigheid van het
aards bestaan heeft Cankar gefascineerd - was deze schrijver niet vreemd. ‘Firbec’
- een van zijn dierverhalen - is de tragicomische kroniek van een ‘hondengeslacht’
dat vanwege zijn overgrote ‘erotische’ en moederlijke hartstochten door een niettemin
zelf zeer bloeiend dienstmeisje wordt uitgeroeid. Ivan Cankar is op jeugdige leeftijd
gestorven, naar men zegt, met deze drie woorden op zijn lippen: ‘God, moeder,
heimat’.
Ook de beeldende kunsten hebben in Slovenië hoogtepunten beleefd. Zij berusten
rechtstreeks op de rijke plastische tradities van het volk. Schilderen, tekenen,
houtsnijden, boetseren, kunstweven en leer bewerken behoorden van ouds tot de
vrijetijdsbesteding van de plattelandsbevolking. De middeleeuwse en
renaissancistische kerkschilders, wier werk op gelijk niveau staat met dat van hun
Italiaanse collega's uit die tijd, kwamen meestal ongeschoold uit het volk voort. Tot
voor enkele decennia getuigden b.v. de beschilderde plankjes die
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bijna tegen alle bijenkorven werden gevonden, van een intensieve volkse
schilderkunst. Pas in de barokperiode treden er in Slovenië uitgesproken individuele
artiesten op. De voornaamste dezer Sloveense barokschilders is Fortunat Bergant
(1721-1769) die een tijdlang in Rome studeerde en later de invloed van de
Venetiaanse schilders Piazetta en Tiepolo onderging. Zijn werk is overigens heel
wat soberder en krachtiger dan dat van zijn Oostenrijkse geestverwanten. Sterker
nog dan zijn symboliserende kerkschilderingen zijn de realistische, aan Frans Hals
herinnerende volksportretten (‘De Vogelhandelaars’ en ‘De Krakelingenverkoper’)
die hij in donker koloriet heeft uitgevoerd. Op de nieuwe Sloveense schilderkunst
is vooral het impressionisme van invloed geweest. De meest op de voorgrond
tredende vertegenwoordigers van deze richting zijn Ivan Grohar (1867-1911) - lyrisch
stemmingskunstenaar -, Rihard Jokopic (1869-1943) - kolorist bij uitstek en
ongetwijfeld ook de beste ideoloog van deze groep -, Matija Jama (1872-1947) - in
wezen een naturalist die van het impressionisme enkel de techniek heeft
overgenomen - en tenslotte Matej Sternen (1870-1949) die streefde naar een
harmonie tussen de optische impressie en de concrete objectiviteit. Intussen kan
men zeggen dat het Sloveense impressionisme technisch fellere schakeringen en
qua thema meer verbeeldingskracht toeliet dan in de West-Europese landen het
geval was. Het loont nauwelijks de moeite in de Sloveense schilder- en
beeldhouwkunst te zoeken naar reflexen van de talloze kunstrichtingen die
West-Europa de laatste decennia heeft gekend, hoewel de nieuwere werkstukken
in het Museum voor Schone Kunsten te Ljubljana zeer zeker een eigentijdse indruk
maken. De technisch buitengewoon begaafde priester-schilder Stane Kregar (1905)
heeft systematisch gepoogd alle Europesche stijlvormen - van romantiek tot
surrealisme - in zijn oeuvre te verwerken. Dat heeft tot opmerkelijke resultaten geleid,
maar men mist het fascinerend thema dat b.v. een France Mihelic (1907) zo uitermate
boeiend maakt. Ook aan hem zijn noch de vormexperimenten noch de
existentialistische filosofie ongemerkt voorbijgegaan, maar hij heeft zich daardoor
niet verwijderd van de grafische traditie en de natuurervaring van zijn volk. Zijn kunst
is een artistiek uiterst verfijnd handwerk gebleven en zijn thema's ontleent hij aan
de oermotieven van het leven zelf. Technisch gaat hij uit van het Sloveense masker
zoals dat nog bij allerlei volksfeesten en vooral bij vastenavond wordt gebruikt. Dit
masker is nog evenzeer magisch geladen als de maskers der primitieve Afrikaanse
stammen en - vanzelfsprekend - beantwoordt zijn plastische expressie aan deze
functie van krachtdrager. Mihelic tracht de scheppende en vernietigende krachten
die door het masker worden gerepresenteerd, steeds opnieuw in de hem omringende
natuurverschijnselen - bomen, wind, vogels, insekten - terug te vinden. In zijn visie
krijgt alles een gezicht - het ware gezicht - dat levenwekkend of dodend op de
beschouwer inwerkt. Mihelic schijnt nog een orgaan te hebben voor de etherische
gedaanten waarin de realiteit verschijnt aan de magisch begaafde. Een van zijn
beste houtgravures draagt als titel ‘Kresna noc’ d.i. ‘Kerstnacht’ ofwel
‘Johannesnacht’. Dit is in de Sloveense overlevering de nacht waarin het leven
opnieuw ontkiemt. Wonderlijke planten schieten op uit de donkerte der aarde, vlinders
en insekten zweven er als bloemen bevruchtend en tegelijk verdelgend overheen.
De nacht opent zich als een mogelijkheid tot leven en dood, verlossing en verdelging.
Zo zien we dus het thema van Cankar weer terug in de nieuwste Sloveense plastiek
en we constateren dat dit thema nog steeds ten nauwste contact met een mythisch
verleden onderhoudt. Getui-
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gend van een innerlijke gespletenheid is de technisch eveneens knappe grafiek van
Bozidar Jakac (1899). Zijn werk is donker van toon: de mystieke nacht is steeds
aanwezig rond de ietwat pathetische menselijke figuren die hij in hun wanhoop tracht
uit te beelden. Op een ander niveau - hoewel allerminst oppervlakkig te noemen ligt het grafisch werk van de twee grote Sloveense illustrators Nikolaj Pirnat (1903)
en Veno Pilon (1896). Pirnat is lang verbonden geweest aan het grootste dagblad
van Joegoslavië ‘Borba’, maar heeft daarnaast verschillende bijzonder originele
bundeltjes tekeningen zonder tekst gepubliceerd, zoals b.v. het satirische boekje
‘De dwaasheid van het jaar 1940’. Zijn illustraties bij de Sloveense vertaling van
‘Don Quichotte’ zijn vermaard geworden. Pilon is een onrustige natuur en een
veelzijdig talent: hij schilderde, tekende en fotografeerde. Sinds 1928 woont hij te
Parijs waar hij zich tevens verdienstelijk maakt door bekendheid te geven aan het
werk van jonge Sloveense dichters. Zelf schrijft hij verzen en kritische essays zowel
in het Sloveens als in het Frans en momenteel bereidt hij de uitgave voor van een
Franse anthologie uit de Sloveense poëzie. Hij behoort ook tot de medewerkers
aan de Sloveense film ‘De Geboortegrond’.
Het is mij niet bekend of deze film een succes geworden is, maar alleen reeds
het feit van zijn bestaan is vermeldenswaardig, als men bedenkt dat deze
‘geboortegrond’ slechts anderhalf miljoen zielen telt. Het rijk gevariëerde culturele
leven in Slovenië kan enkel bestaan bij de gratie van een ten top gevoerde
ontwikkeling van de publieke smaak. Behalve een eigen universiteit en een academie
voor schone kunsten (waar o.a. Mihelic doceert) houdt de Sloveense hoofdstad
Ljubljana er twee drukbezochte musea op na, verschillende schouwburgen en een
openluchttheater. Er worden niet alleen tentoonstellingen van eigen kunstenaars
maar ook van buitenlanders gehouden. Dit kleine volkje onderhoudt twee reizende
beroepstoneelgezelschappen en in Ljubljana treft men bovendien twee op hoog peil
staande poppentheaters aan. Op literair terrein worden bepaald wonderen verricht
door het meer dan 100 jaar bestaande en reeds dikwijls in katholieke, protestantse
en socialistische richtingen gesplitste ‘Boekverbond van de Heilige Mohorjeva’. Bijna
iedere Sloveen is er lid van. Het maakt behalve een intensieve verspreiding van de
eigen literatuur ook de uitgave van talloze buitenlandse boeken mogelijk. Geen
enkel belangrijk boek blijft in Slovenië onvertaald. Nog steeds zijn er prachtuitgaven
zowel van Homerus als van de Kalevala in de handel. Niet slechts de klassieke
Russen zijn in het Sloveens verschenen, maar evengoed alle westerse corypheeën
van Balzac tot Greene. Er zijn in Slovenië een aanzienlijk aantal vertalers die rustig
van hun werk kunnen leven. Een man als Janez Gradisnik die 7 talen beheerst,
wordt zelfs in de gelegenheid gesteld regelmatig reizen door heel Europa te
ondernemen. De Sloveense uitgaven worden op eminente wijze uitgevoerd.
Pocketboekjes zouden er geen aftrek vinden. De boekdrukkunst evenals de grafische
verzorging doen niet voor de beste westerse tradities onder en staan zelfs op een
opvallend hoger niveau dan in de Italiaanse en Oostenrijkse buurlanden.
In al zijn bescheidenheid is het Sloveense volk een van de interessantste
representanten van het Slavische ras, des te boeiender naarmate het - alleenstaand
op de grens van twee werelden - steeds van weerszijden tot innerlijke spanning
wordt gebracht.
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Wetenschappelijke kroniek
G. Forrez
Kleurentelevisie
KLEUREN T.V. is in de eerste plaats televisie en daarom is het nuttig enkele
principes van de zwart-wit televisie in herinnering te brengen. In een menselijk oog
wordt het beeld geprojecteerd door een lens op het netvlies, dat bestaat uit een
groot aantal lichtgevoelige celletjes. Van ieder celletje gaat een zenuw uit die de
prikkel naar de hersenen voert en het beeld wordt in zijn geheel terzelfdertijd
waargenomen. In een T.V. camera wordt het beeld ook door een lens geprojecteerd
op een soort netvlies. Dit netvlies bestaat uit een zeer groot aantal fotocelletjes. Het
is nu echter niet mogelijk de prikkel, hier elektrische spanning, van ieder celletje
terzelfdertijd over te brengen. Dank zij de traagheid van ons oog, is het nochtans
mogelijk een beeld te zien als zijnde een volledig beeld terwijl het in werkelijkheid
punt voor punt opgebouwd wordt.
Elk fotocelletje van de camera neemt een spanning aan die evenredig is met de
ontvangen lichtsterkte. Een elektronenstraal tast het mozaiek van fotocelletjes af
en geeft ons inlichting over de door ieder celletje ontvangen lichtsterkte. Het is niet
voldoende, van ieder punt de helderheid te kennen; we moeten ook de plaats kennen.
Er moeten normen vastgesteld worden voor het aftasten van het beeld. Zo tast men
in Engeland het beeld af in 405 lijnen, in Amerika in 525 lijnen, in de meeste
Europese landen in 625 lijnen en in Frankrijk in 819 lijnen. In België heeft men 625
lijnen voor de Vlaamse programma's en 819 voor de Franse.
Beschouwen we nu een verticale lijn van een beeld dat in 625 lijnen verdeeld is.
Die lijn zal dus uit 625 punten bestaan. (In de praktijk is dit iets minder). Verdelen
we nu ook een horizontale lijn in 625 punten. Het signaal dat voor zulk een lijn door
de camera gegeven wordt is een wisselspanning, door de opeenvolging van wit
zwart wit enz. Als alle lijnen (625) in 625 puntjes verdeeld zijn en de volledige
aftasting 25 maal per seconde gebeurt dan zal die wisselspanning een frequentie
hebben van ongeveer 5.000.000 Herz. Deze 5 Mhz. is de bandbreedte die nodig is
om het beeld met voldoende scherpte weer te geven, ze is een maatstaf voor de
horizontale definitie. In Europa geeft men algemeen 25 beelden per seconde.
Normaal zou dat nog een beetje flikkering geven maar er worden in feite 50 halve
beelden per seconde gegeven, eerst de oneven lijnen en dan de even lijnen. Dit
noemt men interliniëring.
Wanneer men eenmaal heeft vastgesteld, in hoeveel lijnen het beeld door de
camera zal afgetast worden, kan de ontvanger op hetzelfde aantal ingesteld worden.
De zender hoeft dan enkel een signaaltje te geven, wanneer een nieuwe lijn moet
beschreven worden door de ontvanger en zo ook voor een nieuw beeld. Dit zijn de
synchronisatiesignalen. Met deze wordt de ontvanger in de pas gehouden en komt
elk punt op zijn juiste plaats. Is helderheids- en plaatsinformatie voldoende voor
zwart-wit T.V., voor kleuren T.V. moet er nog kleurinforma-
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tie bijkomen. De manier waarop deze gegeven wordt heeft aanleiding gegeven tot
verschillende systemen.

Het menselijk oog en de kleuren
Vooraf zullen we echter een en ander mededelen over de kleuren zelf en over enkele
eigenschappen van onze ogen. De eigenschappen van het menselijk oog zijn zeer
interessant, omdat de kennis van de onvolmaaktheden ervan toelaat de K.T.V. in
zekere mate te vereenvoudigen.
Algemeen is bekend dat met drie geschikte kleuren, door ze in juiste verhoudingen
te mengen, alle andere kleuren kunnen worden verkregen. Dit feit ligt ten grondslag
aan de kleurfotografie, de kleurendruk en ook de K.T.V. De drie hoofdkleuren zijn
rood, groen en blauw. Een eerste eigenschap van ons oog is dat het veel minder
gevoelig is voor kleurvariatie dan voor helderheidsvariaties. Dit wil zeggen dat het
oplossingsvermogen voor kleur kleiner is dan voor zwart-wit. We zien dus minder
detail in kleuren. De tweede eigenschap is, dat het oog minder vlug reageert op een
kleurvariatie dan op een helderheidsvariatie. Uit deze eigenschappen volgt, dat de
beeldfrequentie lager zal mogen zijn vooraleer er flikkering optreedt en dat het beeld
in de kleurendetails niet zo scherp zal moeten zijn. Zelfs foutieve kleurvariaties die
vlug zouden optreden zouden niet te zien zijn.
Zeer interessante proeven zijn gedaan op dit gebied. Nemen we als voorbeeld
een kaart met regelmatig verspreide punten van alle kleuren. Van dichtbij zien we
alle kleuren afzonderlijk. Als we ons verwijderen van de kaart wordt het eerst
onmogelijk de blauwe punten van de grijze te onderscheiden, haast terzelfdertijd
zijn de bruine met de rose samengesmolten. Het langst blijven zichtbaar de
rood-oranje en de groen-blauwe punten. Op grotere afstand worden deze ook niet
meer afzonderlijk gezien en wordt alles grijs.
Hieruit kunnen we besluiten dat
1. het oog niet gevoelig is voor de kleur van kleine deeltjes.
2. aangezien rood-oranje en groen-blauw het langst zichtbaar zijn, het voor kleine
oppervlakken voldoende is twee hoofdkleuren te gebruiken.
3. de gezichtsscherpte voor blauw veel kleiner is dan voor rood en groen, zodat
men de bandbreedte voor blauw gerust tien maal kleiner mag nemen dan voor
de andere hoofdkleuren.

Alles bij elkaar genomen: een T.V. systeem, dat uit al deze eigenschappen het
maximum voordeel zou halen, zou driekleurig zijn voor grotere oppervlakten,
tweekleurig voor gemiddelde details en monochroom (alleen helderheidsvariaties)
voor de kleinste details.
Wat nu de kleuren zelf betreft, moet nog aan het volgende worden herinnerd. In
het golflengtespectrum der elektromagnetische stralingen neemt het zichtbare gebied
maar een heel klein plaatsje in; bij grove benadering tussen 4000 en 8000 Angstrom
(1 Angstrom is 0,00000001 cm). Het rood heeft de langste golflengte en het violet
de kortste. Iedere kleur komt dus overeen met een bepaalde frequentie. We moeten
goed onderscheid maken tussen de intensiteit en de kwaliteit van de kleur.
Beschouwen we een kleur, die bestaat uit een zekere hoeveelheid Rood (R), Groen
(G) en Blauw (B). Vermeerderen we R G B met een-
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zelfde willekeurige maat, dan zal de kleur niet veranderen, wel de intensiteit We
kunnen dus de drie waarden zo stellen, dat, afgezien van de intensiteit,
R+G+B=1
Zo kunnen we alle kleuren voorstellen door twee veranderlijken daar we altijd hebben
B = 1 - (R + G)
De gekozen waarden zijn zo dat R, G, B altijd positief zijn. Aangezien twee
veranderlijken volstaan, kunnen we alle kleuren in een vlak voorstellen. In een
rechthoekig coördinatenstelsel komen alle kleuren te liggen binnen een driehoek,
bevat tussen de assen R en G en de rechte R + G = 1, voor dewelke B = C (Fig. 1).
Wanneer men rekening houdt met de gevoeligheid van het menselijk oog, is het
mogelijk alle zichtbare kleuren te situeren in deze driehoek. Op de buitenste gebogen
lijn zijn alle kleuren van het spectrum aangeduid; op het rechte stuk dat de twee
uiteinden van de gebogen lijn verbindt, zijn complementaire purperen kleuren
gelegen. Deze driehoek is de driehoek van Maxwell. Een interessante eigenschap
van de driehoek van Maxwell is dat, als we twee kleuren mengen, de ontstane kleur
op de lijn ligt, die de twee kleuren verbindt. Het wit ligt in het punt Y. Als de resultaten
van twee kleuren wit is, worden deze kleuren complementair genoemd.
Een kleur wordt verzadigd geheten, als ze geen wit bevat. In de driehoek van
Maxwell ligt het wit in het midden en de kleuren zijn meer en meer verzadigd,
naarmate ze verder van het midden verwijderd zijn. Kleuren met de hoogste
verzadiging worden in de natuur zelden aangetroffen. Door die hoge verzadiging
hebben ze een kleine helderheid, waarvoor het oog dan ongevoelig wordt aan
kleurvariaties. We kunnen dus een zeer voldoende kleurweergave verkrijgen zonder
de randkleuren van de driehoek te gebruiken. In figuur 1 geeft de binnenste volle
lijn de kleuren aan die in het bereik liggen van de kleurendruk. Alhoewel vele kleuren
buiten deze lijn vallen, toch is het resultaat goed. De drie hoofdkleuren, gebruikt in
K.T.V., zijn aangegeven door de punten R, G, B, en

Fig. 1 De buitenste volle lijn omvat alle kleuren, waarvoor ons oog gevoelig is.
De binnenste volle lijn omsluit de kleuren, die in gewone kleurendruk kunnen worden
voortgebracht.
De stippellijn omsluit de kleuren, die door de K.T.V. worden doorgezonden.
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Fig. 2

binnen de stippellijn, die deze verbindt, bevinden zich alle kleuren die in K.T.V.
kunnen weergegeven worden.
In plaats van met rechthoekige coördinaten te werken kunnen we ook
poolcoördinaten gebruiken (fig. 2). Zo verkrijgen we de cirkel van Newton. Het
midden stemt overeen met wit en de spectraal zuivere kleuren liggen op de omtrek
volgens hun golflengte. De verzadiging van de kleur is des te groter, naarmate ze
verder van het midden gelegen is. De kleuren diametraal tegenover elkaar zijn
complementair.

Techniek van de K.T.V.
In de K.T.V. moeten we dus het over te brengen beeld ontleden in de drie
hoofdkleuren, hetgeen ons drie beelden geeft. Deze moeten worden doorgestuurd,
vergezeld van de nodige gegevens, om in de ontvanger het oorspronkelijk beeld
weer samen te stellen. De drie beelden, zo verkregen, zijn in feite zwartwit beelden,
die uitgezonden worden, maar de zender voegt er een signaal bij, dat voor de
ontvanger de kleur aanduidt, waarin ieder beeld moet verschijnen.
In de drukkunst worden de drie kleuren na elkaar aangebracht. In de K.T.V. kunnen
de drie kleuren gelijktijdig of na elkaar gegeven worden. Er zijn dus gelijktijdige
stelsels en achtereenvolgende of sequentiële. Het eenvoudigste systeem voor
gelijktijdige overbrenging van de drie kleurenbeelden is voor elke kleur een zender
te gebruiken en dan natuurlijk ook drie ontvangers, waarvan de beelden optisch
over elkaar gebracht worden. Dit systeem is ver van economisch, neemt een te
grote plaats in beslag in de ether en daarbij is het moeilijk, om bij de ontvangst de
drie beelden juist op elkaar te doen passen. Dit systeem is verwezenlijkt door R.C.A.
(Radio Corporation of America) voor experimentele doeleinden.
Dit is het eerste en lange tijd het enige systeem geweest voor gelijktijdige
kleurenoverbrenging. Het systeem, dat tenslotte aangenomen is in de U.S.A., is
ook gelijktijdig, maar totaal verschillend. Na die eerste proef van R.C.A. is men
overgegaan naar de achtereenvolgende overbrenging van de drie kleurenbeelden.
Een systeem dat veel succes kende en om zijn eenvoud in het begin kans had,
om aangenomen te worden is dat van C.B.S. (Columbia Broadcasting System).
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Een schijf met kleurfilters draait voor de lens van de camera op zo'n manier dat de
beeldontleding geschiedt als volgt
beeld I

even lijnen rood
oneven lijnen groen

beeld II

even lijnen groen
oneven lijnen rood

beeld III

even lijnen blauw
oneven lijnen groen

Bij de ontvanger draait voor de beeldbuis een gelijksoortige schijf volledig
synchroon met die van de zender. In normale zwart-wit T.V. geschiedt de
beeldaftasting met een snelheid van 50 halve beelden per seconde. Bij dezelfde
snelheid zou men in K.T.V. 50: 3 = 16,66 maal per seconde een half kleurbeeld
hebben en dat geeft een te sterke flikkering. Bij C.B.S. is men dus gedwongen
geweest te werken met 72 beelden per seconde, of 144 halve beelden. Iedere kleur
komt dan 48 maal per seconde aan de beurt, zodat het hinderlijk geflikker wordt
vermeden. We zijn al ver af van de zwart-wit standaard en er zijn nog andere
verschillen. De normale bandbreedte voor zwart-wit T.V. is in de U.S.A. 6 Mhz.
C.B.S. is verplicht geweest, om zijn bandbreedte, die te groot was geworden door
het verhogen van de beeldfrequentie, te verminderen en dit door de horizontale
aftastfrequentie; d.i. het aantal lijnen, kleiner te maken. Van 525 lijnen kwamen ze
op 405, met een overeenkomstig verlies aan scherpte. Een uitzending in kleuren
volgens dit systeem kan met een gewone ontvanger in zwart-wit niet worden
ontvangen.
Het tweede procédé, dat we hier bespreken is al een hele stap dichter bij het
huidige. Het komt ook van R.C.A., werkt zuiver elektronisch en de kleuromschakeling
geschiedt punt voor punt. Het beeld wordt opgenomen door drie camera's door één
lens om steeds hetzelfde beeld op te nemen. Elke camera is voorzien van een filter,
die alleen één hoofdkleur doorlaat. Door middel van een elektronische omschakelaar
neemt men achtereenvolgens 3.800.000 maal per seconde het signaal af van elk
der camera's. De duur van iedere aftapping is heel kort en geeft een impuls, waarvan
de amplitude juist de intensiteit weergeeft van de kleur van dat bepaald punt, dat
door de camera wordt afgetast. Die impulsen worden door een laagdoorlaatfilter
gestuurd met afsnijfrequentie 2 MHz. Dit wil zeggen dat frequenties hoger dan 2
MHz. tegengehouden worden of ook dat men de details van het beeld tegenhoudt.
De pulsen van elke camera zijn aldus vervormd tot sinusoïden, ze worden dan
samengevoegd en het samengesteld signaal komt op elk ogenblik juist overeen
met de amplitude van de impuls, die op dat ogenblik van een van de drie camera's
wordt afgetapt. In de ontvanger werkt een gelijksoortige elektronische omschakelaar,
gesynchroniseerd met de zender, die het ontvangen signaal verdeelt naar drie
beeldbuizen of naar de driekleurenbuis, waarover verder meer. Elke kleur komt
7.000 maal per lijn aan de beurt. Door het tegenhouden van de frequenties hoger
dan 2 MHz. zou het beeld veel aan scherpte verliezen, maar die hogere frequenties
laat men niet verloren gaan; ze worden wel niet in de drie kleurkanalen verdeeld
maar aan de drie tegelijkertijd toegevoegd. Hieruit volgt dat de details in zwart-wit
en met volledige scherpte worden weergegeven. We weten immers, dat het oog die
kleine details als zijnde gekleurd niet kan waarnemen.
Een nadeel van dit systeem is, dat het beeld gekorreld is: een gevolg van het
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samenvoegen van kleurpunten. Dit heeft men vermeden, door niet meer met
samenvoeging van kleuren maar met aftrekking te werken. Een zwart-wit signaal
met volledige bandbreedte wordt uitgezonden met daarbij, op dezelfde manier als
hierboven, signalen van de drie camera's, die, om de gewenste kleur te verkrijgen,
van het zwart-wit signaal moeten worden afgetrokken.
Meer gevorderd en nog origineler is het systeem van G.E.C. (General Electric
Company). Het voorgesteld systeem is gebaseerd op het feit, dat het
frequentiespectrum, uitgezonden door een T.V. zender, samengesteld is uit
componenten, die gegroepeerd zijn rond de harmonischen van de lijnfrequentie,
buiten de onmiddellijke omgeving van de eigenlijke draaggolffrequentie.
Berekeningen tonen aan dat 46% van de door een T.V. zender in beslag genomen
frequentieband niet gebruikt wordt. Uitgaand van die lijnfrequentie wordt een nieuwe
draaggolf opgewekt, die kan gemoduleerd worden en die in de niet gebruikte plaatsen
terecht komt zodat de rest niet beïnvloed wordt.
Proeven hebben getoond dat voor blauw een bandbreedte van 0,5 MHz. voldoet
en 1 MHz. voor rood. Dit wil zeggen dat het niet nodig is scherpe details te geven
in die kleuren, het oog ziet ze toch niet. Zo wordt in dit systeem de groene kleur
doorgegeven als een zwart-wit signaal met in de vrijgebleven plaatsen op twee
hulpdraaggolven, de rode en de blauwe kleurbeelden. Om een te groene kleur te
verhinderen, worden de hoogste frequenties van het groene videosignaal ook in de
twee andere kanalen gestuurd, wat weer eens de fijnste details in zwart-wit geeft.
Vooraleer het laatste systeem te beschrijven is het passend, om nu de
driekleurenkathodestraalbuis te bespreken. Voor deze buis bestond moest elke
kleurontvanger drie kathodestraalbuizen hebben, waarvoor dan filters geplaatst
waren of waarvan de fluorescerende laag reeds gekleurd licht gaf. Optisch werden
dan de drie beelden op elkaar gebracht.
In de nieuwe buis nu zijn drie elektronen-kanonnen ingebouwd, een voor elke
hoofdkleur. De drie kanonnen hebben niet dezelfde richting. Vlak voor het scherm
is een rooster geplaatst met heel kleine gaatjes, waardoor de elektronenbundels
gaan, maar, door hun verschillende richting, botsen ze op verschillende plaatsen
op het scherm. Het scherm nu is zo gemaakt dat voor ieder roostergaatje er drie
puntjes zijn met lichtgevende stof, voor elke hoofdkleur één. Elektronen komende
uit bijvoorbeeld het kanon dat de signalen voor de groene kleur krijgt, kunnen alleen
maar op de groene puntjes terecht komen. Het spreekt van zelf dat de fabrikatie
van deze buis heel moeilijk is en de kostprijs evenredig. Om tot een definitief
aanneembaar systeem te komen, waardoor zowel een kleuren- als een
zwart-wit-projectie kan worden ontvangen, werd in de U.S.A. het National Television
System Committee (N.T.S.C.) gesticht. Het N.T.S.C. verenigde verschillende grote
laboratoria uit de industrie en van de universiteiten. Het K.T.V. systeem dat uit deze
samenwerking ontstaan is, is nu officieel aangenomen in de U.S.A.
Wij hebben gezien, dat om een bevredigend beeld in kleuren op te nemen, het
voldoende is om voor grote oppervlakken kleur, verzadiging en helderheid door te
sturen; voor kleine oppervlakjes hetzelfde maar beperkt tot twee kleuren; voor kleine
details alleen de helderheid.
Keren we nog even terug tot de eigenschappen van ons oog. Veronderstellen we
een plaat met de drie hoofdkleuren, elk met dezelfde intensiteit. Voor ons oog is de
helderheid niet dezelfde. Het groen schijnt ongeveer twee keer meer
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helderheid te hebben dan het rood en ongeveer zes maal meer dan het blauw. Om
wit te verkrijgen moeten we de kleuren mengen in de volgende verhouding:
Y = 0,59 G + 0,30 R + 0,11 B
Door deze vergelijking zien we, dat het niet nodig is, wit afzonderlijk door te zenden,
indien we de drie kleuren in die verhouding doorgeven. Omgekeerd zien we ook
dat, als we de helderheid Y (dus van een zwart-wit signaal) geven, er enkel nog
kleurverschillen aan toegevoegd moeten worden; deze zijn G-Y, R-Y, B-Y. In een
ontvanger is het voldoende om de doorgegeven Y op te tellen bij de kleurverschillen
om de oorspronkelijke kleur te verkrijgen. We zien ook dat het zelfs niet nodig is
drie kleurverschillen te geven daar we uit Y en twee gegeven kleurverschillen het
derde kunnen halen. Het niet uitgezonden kleurverschil is G-Y.
Het helderheidssignaal Y wordt gewoon als een zwart-wit signaal uitgezonden
en kan dus ook op een zwart-wit ontvanger ontvangen worden, wat het systeem
verenigbaar maakt. Voor de kleurontvangers moeten nog twee signalen bijgegeven
worden die de kleurverschillen vertegenwoordigen. Op het eerste gezicht zouden
we hier weer beroep moeten doen op twee hulpdraaggolven. In het N.T.S.C. systeem
is dit op een zeer handige manier vermeden. De kleur is gebonden aan de fase van
één hulpdraaggolf, terwijl de amplitude ervan de verzadiging geeft (fig. 3).

Fig. 3

Als bijvoorbeeld alleen B-Y doorgegeven wordt, zien we dat de fase 180° zal
gedraaid zijn ten opzichte van de referentielijn. Alle kleuren komen overeen met
een fasehoek. Hierin worden alle kleursignalen met dezelfde bandbreedte gegeven,
dus met dezelfde scherpte. Voor ons oog is dat niet nodig. Ondervinding heeft
geleerd dat voor kleuren, gelegen op de as oranje-cyaan, de bandbreedte slechts
1,5 MHz. hoeft te zijn en voor de as loodrecht er op, slechts 0,5 MHz. Die eerste as
werd als referentie-as voor de fase genomen en de indicatie I werd er aan gegeven
(In fase); de andere as, loodrecht op de I-as wordt de Q-as genoemd (Quadrature).
De Q-as verbindt het violet met het geelgroen. Dus de twee signalen voor de
kleurverschillen zijn vervangen door de I-Q signalen, die niet meer overeenstemmen
met een hoofdkleur, maar het voordeel heb-
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ben dat ze meer rekening houden met de gevoeligheid van ons oog. De twee
signalen I en Q worden samen gemoduleerd, met een faseverschil van 90°, op de
hulpdraaggolf, zodanig dat ze samen één modulatie geven voor de kleur, modulatie
waarvan amplitude en fase veranderen respectievelijk volgens verzadiging en kleur.
De hulpdraaggolf zelf wordt onderdrukt (suppressed carrier) en alleen de zijbanden
worden uitgezonden, dit om interferentie met de klankdraaggolf, die er dicht bij zit,
te vermijden. Deze interferentie zou zichtbaar worden als een reeks horizontale
strepen. Ook nog wordt die hulpdraaggolf onderdrukt, om de ontvangst op zwart-wit
ontvangers te vergemakkelijken. Om in de ontvanger een juist gekleurd beeld te
zien, is het niet voldoende, dat een kleurindicatie uitgezonden wordt. Er moet ook
een kleursynchronisatie ontstaan, dus moeten er kleursynchronisatiesignalen
uitgezonden worden. In dit geval moet de ontvanger van de zender een referentie
krijgen voor de fase. Bij de ontvangst worden de I-Q-signalen gedetekteerd volgens
een systeem van synchrone detektie. Hiervoor is een oscillator nodig, die juist
dezelfde frequentie heeft als de hulpdraaggolf en dus ermee moet gesynchroniseerd
zijn. Iedere impuls voor de lijnsynchronisatie heeft voor en achter zich een klein
stukje ‘zwart-signaal’. Op dit achterste stukje worden bij de zender enkele perioden
geplaatst van een oscillator, die gelijk loopt met de hulpdraaggolf. In de ontvanger
worden die afgezonderd, om de lokale oscillator voor de synchrone detektie te
synchroniseren.

Verspreiding van de K.T.V.
Hoe staat het nu met de verspreiding van de K.T.V.? In juni 1956 waren er in de
U.S.A., het T.V. land bij uitstek, 35.000.000 zwart-wit ontvangers tegen 25.000
K.T.V. ontvangers.
R.C.A. maakte toen 30.000 toestellen per maand; ze kostten 800 dollar en er
wordt gerekend op jaarlijkse onkosten van 100 dollar per toestel. Programma's
worden uitgezonden door
N.B.C. 40 uur per maand
B.B.S. 10 uur per maand
A.B.C. niets
Deze drie zijn de grootste omroepmaatschappijen van de U.S.A.
De kostprijs voor de uitzending wordt geschat op 250.000 dollar per half uur.
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Pastoraal-medische kroniek
Roeping en taak van de Zielzorger
J.J.C. Marlet
VOORUITLOPEND op het hierondervolgende, dat zich vnl. over priester en medicus
zal uitstrekken, stel ik, dat de priester inzichtelijk weten moet, dat uitbreiding van
zijn kennis op medisch en psychologisch gebied vóór alles betekent een verdieping
en verruiming van zijn mens-zijn en dus ook van zijn priester-zijn, dat deze
supplementaire ontplooiing hem geschikter dient te maken voor zijn pastorale
levensopgave en hem niet disponeert voor een medisch-, psychologisch- of
psychotherapeutisch bijbaantje. De zielzorger gebruike in eerste instantie het
‘instrumentarium’ dat hem uit hoofde van zijn middelaarschap ter beschikking is
gesteld. Het is voor hem een weldaad te weten, dat God de mensen toestond en
nog steeds toestaat wetmatigheden in Zijn schepselen te ontdekken en deze samen
te bouwen tot een wetenschap, waarvan een goed gebruik tot heil van het individu
en van de gemeenschap mogelijk is, zonder overigens de genademiddelen overbodig
te maken. De priester verlieze zijn uitgangspunt en zijn doelstelling niet uit het oog
en zette zich bijvoorbeeld niet tot psychologiseren, behalve hij die uitzonderlijkerwijs
geroepen is óók nog een waarachtig universalistisch psycholoog te zijn. De plaats
der anderen kan door omstandigheden gesitueerd zijn in het team, op die vrije stoel
naast de medicus, de psycholoog, de pedagoog en overige specialisten: de zetel
van de Priester.
1)
Ten aanzien van de psychologische wetenschap geldt voor de priester wat ik in
het algemeen voor de niet-vakman als volgt zou willen omschrijven.
Verdiept men zich in de hedendaagse psychologie met de bedoeling de verworven
kennis op de medemensen toe te passen, dan dient er men van doordrongen te
zijn, dat elke stelling en veronderstelling een geschiedenis heeft, die in principe
teruggaat tot op de zesde scheppingsdag. Zonder dit inzicht riskeert de
amateur-psycholoog, dat hij te werk gaat als een chauffeur zonder rijbewijs, zonder
kennis van de verkeerstekenen en zonder begrip van de samenstelling van zijn
voertuig. Hij die zich interesseert voor psychologie teneinde anderen te leiden,
bedenke dat hij zijn leerstof terdege moet assimileren, tot eigen ervaring moet
maken, alvorens ook maar te denken aan de mogelijkheid deze ‘vernieuwingen’,
releveringen van praeëxistente bekendheden, aan anderen in welke vorm dan ook,
ter verbetering mee te geven. Het klakkeloos ventileren van losliggend psychologisch
materiaal tart elk verantwoordelijkheidsbesef. De mens met een normale intelligentie
en een behoorlijk introspectief vermogen zal geen grote moeite ondervinden bij het
assimileren van psychologische gegevenheden vanuit de literatuur. Hoe zal hij zich
echter dat materiaal eigen maken, dat bij hem niet onmiddellijk vermag te resonneren
omdat de weg versperd is door fixaties en weerstanden in zijn eigen psychisme?
Moet hij dan zijn onbewuste

1)

Vergelijk: J.J.C. Marlet: Psychiatrie en Katholicisme, Streven, juli 1955.
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sector gaan exploreren en de daaruit voortkomende voor hem onbegrijpelijke
produkten (Fehlleistungen, dromen, etc.) ontmaskeren, alsware dit de enige manier
om tot voldoende zelfkennis te geraken? Lang voordat de wetenschappelijke
dieptepsychologie bestond waren ontelbare voortreffelijke en hoogstaande mensen
in staat tot kennis en ontplooiing van zichzelf te komen op een wijze die nu nog voor
2)
elke kritische mens openstaat. Dr. J.H. van der Hoop schreef : ‘Wie eenvoudig op
zijn uitingen gaat letten, zijn verhoudingen tot anderen overziet en naspeurt op welke
wijze de gevoelens van anderen reageren op de eigen uitingen, die kan op deze
wijze zeer veel dingen tot bewustzijn brengen, die hem tevoren duister waren. Hij
zal dan ook inzien, hoe hij vroeger is geweest en hoe hij in de loop der tijden
veranderd is door ervaring en omstandigheden. Hij zal begrijpen hoe zijn gevoelens
van nu en van lang geleden met elkaar samenhangen als uitingen van dezelfde
soort aandrift in hemzelf, hoezeer die gevoelens in de loop der tijden ook veranderd
zijn’. De dieptepsychologie is slechts een iets systematischer en technisch
vervolmaakte navolging van deze methode, voor de gezonde mens bruikbaar maar
zeker niet noodzakelijk.
Op de psychologie van het onbewuste wordt met zoveel nadruk ingegaan omdat
3)
juist deze tak der ‘levensleer’ terecht van zoveel belang geacht wordt voor de
lijdende mens en om deze reden ook voor de zielzorger van belang is. De zieleherder
mag echter de dieptepsychologie niet overschatten als alleenzaligmakend, nog
minder de uitspraken van dieptepsychologen in zijn instrumentarium inbouwen als
deze niet harmonisch zijn vergroeid met (andere) pastorale middelen. (Op
hedendaagse wijzigingen in de dieptepsychologie wordt later ingegaan.) Het is
ongetwijfeld beter, dat hij praktiseert alléén uit hoofde van zijn priester-zijn en zijn
door het Heilig Priesterschap begenadigde menselijkheid, dus zonder corpora aliena
uit de wetenschappelijke psychologie, dan dat hij dilettanterig jongleert met uit een
empirisch-biologisch gedetermineerde levensleer geputte verworvenheden met
veronachtzaming van zijn Roeping. Het gelukkige compromis zou ik voorlopig willen
noemen de geschoolde zelfkennis: psychologie geïntegreerd in de kennis omtrent
de eigen wijze van in de wereld staan.
***
Het gebied waarop arts en priester elkaar het dichtst naderen is dat van de
psychotherapie. De huisarts zal in zijn praktijk niet zelden psychotherapeutische
adviezen geven, maar vooral de psychiatrisch georiënteerde zenuwarts zal zich het
vaakst als psychotherapeut presenteren en van hem in het bijzonder wordt gesproken
als in dit artikel de term arts wordt gebezigd. Sinds Freud en diens psychoanalyse
opgeld deden, verschoof het aangrijpingspunt van de psychotherapie naar de sfeer
van het onbewuste in de mens, en trachtte men zelfs de meest-sublieme en
volmaaktst-bewuste zieleroerselen vanuit de driftmatige sector te verklaren. Na
deze verschuiving leek de leiding van de neurotische mens geheel uit het bereik
van de zieleherder te zijn verdwenen, want priesters waren nu eenmaal geen
dieptepsychologen en behoorden dit qualitate qua ook niet te

2)
3)

J.H. van der Hoop: Nieuwe richtingen in de zielkunde, 3de druk, Arnhem, 1948.
Bij de latere Griekse wijsgeren betekende psyche achtereenvolgens levensbeginsel en abstract
levensbegrip: leven. Psychologie was toen de leer van het leven. Na de splitsing in geest en
lichaam onder invloed van Aristoteles, Galenus en Descartes werd in de 20ste eeuw de
eenheid hervonden en de psychologie wederom tot levensleer.
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zijn. Als reactie op de orthodoxe psychoanalyse, die in de psycho-biologie gefundeerd
was, ontstond een psychotherapeutische richting welke tegen de neurose te velde
trok met aan de godsdienst ontleende redeneringen. Ik doel hier niet op de onzinnige
Christian Science van Mary Baker Eddy maar op de radicale therapie van Paul
Tournier. De koers van de priesterlijke competentie op het punt van
psychotherapeutische bemoeiingen was daardoor ineens gevaarlijk hoog gestegen.
Tussen deze twee extreme psychotherapeutische standpunten staan de opvattingen
van A. Niedermeyer, V.E. von Gebsattel, S.A. Caruso en V.E. Frankl. De eerste
huldigt de zogenaamde universalistische opvatting, teruggrijpend op de psychologie
van S. Thomas Aquinas; de laatste is de grondlegger van de existentie-analyse en
de logotherapie. Beiden leven en werken in Wenen.
Voor de volledigheid zou ik bij deze middengroep ook nog willen indelen de
psychotherapeutische richting welke wordt voorgestaan door de Nijmeegse groep
Duynstee-Terruwe. De hierin geldende opvattingen mag ik, gezien de daaraan
gegeven publiciteit, bekend veronderstellen. Uit de talrijke reacties op het proefschrift
4)
van A.A.A. Terruwe , dat gefundeerd is op de passieleer van S. Thomas Aq., is
gebleken dat ettelijke critici met elkaar en met de schrijfster van mening verschillen.
Van verscheidene kanten werd het verantwoordelijk-zijn als discussiepunt gesteld.
Is dit verantwoordelijk-zijn al doel van een psychotherapie in de geest van genoemde
Nijmeegse groep, het staat centraal in de logotherapie van Frankl. Deze stelt
existentieel-zijn gelijk met verantwoordelijk-zijn, en tracht het geestelijke als een
essentieel ander en zelfstandig gebied (t.o.v. het psychische in engere zin) in het
psychiatrische werk te introduceren. De werkelijke dieptepersoon, namelijk het
geestelijk-existentiële in zijn diepste grond, is volgens hem altijd en obligaat
5)
onbewust .
Deze beide psychotherapeutische richtingen hebben zich van Freud wezenlijk
gedistancieerd. Terruwe spreekt bijvoorbeeld van bewuste verdringing; Frankl
diskwalificeert de orthodoxe psychoanalyse in álle opzichten en behoudt slechts de
techniek van de droomduiding. Dat het ook mogelijk is op minder revolutionaire
wijze en met meer égards tegenover voorafgaande dieptepsychologen de godsdienst
6)
in een dieptepsychologische visie te verweven, trachtte ik elders aannemelijk te
maken.
De logotherapie en de existentieanalyse van Frankl lijken bijzonder aantrek-

4)
5)

6)

A.A.A. Terruwe: De neurose in het licht van de rationele psychologie, 3de druk, Roermond,
1954.
V.E. Frankl: De onbewuste God. Uitg. ‘Helmond’ te Helmond, 1956 (vert. Mevrouw
Melotte-Athmer). Dit uitgaafje zij aanbevolen aan allen die in kort bestek kennis willen maken
met de inzichten van de auteur. Het is in een zeer bevattelijke trant gesteld. Frankl maakt
zich volkomen los van de zienswijze van Freud en stelt zich openlijk en opzettelijk tegenover
de grondlegger van de psychoanalyse. Ietwat opzichtig herwaardeert hij enige gangbare
dieptepsychologische begrippen, en verabsoluteert zijn meningen op meeslepende wijze als
ware hij een ‘marktkoopman’. Dit neemt niet weg, dat deze ernstig gelovige Weense zenuwarts
fris discussiemateriaal ter tafel brengt, waard om zich kritisch op te bezinnen.
J.J.C. Marlet: Hebben de mensen God gemaakt of schiep God de mensen? R.K. Artsenblad,
november 1954. Hierin werd tot de voorlopige synthese gekomen, dat God primair de mens
schiep en in de mens een psychologisch bepaalde ontwikkelingsbehoefte om via biologisch
gekanaliseerde idealiseringen, die reiken naar het Christusideaal, te geraken tot een
metafysische bevrediging, tot een transcenderen van het verschijnende in de richting van het
Zijnde, tot het Goddelijke door te dringen, met andere woorden: Hem uit het eigen wezen te
reproduceren, te her-scheppen.
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kelijk voor de priester om er zich in de zielzorg van te bedienen; de therapeutische
zienswijze en zelfs gedragslijnen van Terruwe máákten in jongere (studerende)
gelederen van de Nederlandse clerus al opgang, en in zulk een vorm en mate dat
bezwaarlijk kan worden aangenomen dat Dr. Terruwe zelf hier nog achterstaat.
Reden temeer om op deze plaats afzonderlijk vermeld te worden.
Niettegenstaande het feit, dat de auteurs uit bovenbedoelde middengroep het
zeker niet in alle opzichten met elkaar ééns zijn, wordt uit hun publikaties toch wel
duidelijk, dat de bewust-geestelijke sfeer niet van de onbewust-driftmatige gescheiden
mag worden zoals de psychoanalytici dit te streng doen. Het onbewuste is niet een
geheel zelfstandige verdieping van het menselijke zieleleven. Ook de
biologisch-psychologische processen bij de neuroticus worden nog enigszins
beheerst door een invloed uitgaande van de bewust-geestelijke sfeer. Anderzijds
wordt het vrij en persoonlijk handelen voorafgegaan door een stadium van
subpersonale mechanismen van overwegend affectieve en driftmatige aard. Omdat
zelfs de diepste en meest-onbewuste lagen van het zieleleven mede bepaald worden
door de algehele en vrije persoonlijkheid van de mens, moet ook tijdens de
behandeling van onbewust verlopende stoornissen - waar zulks althans mogelijk is
- een beroep gedaan worden op instanties als vrijheid, verantwoordelijkheid en
godsdienst, en zulks niet pas na de oplossing van deze stoornissen. Dit geldt temeer
in gevallen waar juist spirituele en religieuze verlangens door een neurotische
weerstand van de bewuste persoonlijkheid zijn gescheiden en de patiënt in een
existentiële conflicttoestand hebben gebracht waarvan hij de oorsprong niet bij
machte is te herkennen.
Met de gegevens uit de voorafgaande passage, met enige vrijheid ontnomen aan
7)
‘Levensproblematiek in psychotherapie en zielzorg’ van Adiel de Meyer O.F.M.
confronteerde ik U opzettelijk, teneinde weer te geven hoe de psychotherapeutische
en zielzorgelijke elementen bij de hulpverlening aan een in moeilijkheden verkerende
mens vloeiend in elkaar overgaan, doch ook hoe gecompliceerd deze hulpverlening
is en met hoeveel omstandigheden rekening gehouden moet worden. De arts zal
zich, blijkens de boven geformuleerde zienswijze, hier en daar genoodzaakt zien in het kader van een psychotherapie - over godsdienst en ethiek te spreken, maar
hij blijft essentieel gericht op de lichamelijke en psychische gezondheid van de
mens. De zielzorg evenwel is in wezen afgestemd op zieleheil en niet op
psychosomatisch evenwicht, hetgeen niet wegneemt dat de priester in zijn pastorale
functie notie dient te hebben van het verband tussen psychische disorder en
beklemdheden van de ziel, al was het alleen maar om te weten in welk geval en op
welk moment hij zijn patiënt moet raden tevens de hulp van een psychotherapeut
in te roepen.
***
Wenden wij ons nu direct tot de zielzorger en pogen wij zijn taak te benaderen vanuit
zijn Roeping. Wat is betekenend voor het geroepen-worden en het geroepen-zijn
tot het priesterschap?
De (doorgaans) jeugdige mens wordt, terwijl hij bezig is, met wat dan ook,
geroepen. Hij kijkt op, vertrouwt zijn ‘oren’ niet, hij luistert opmerkzaam, en als hij
meent te begrijpen wat hem overkomt volgt hij de Roepstem, het oude in de steek
latend en het nieuwe omhelzend. Het oude is een andere bezigheid,
7)

In ‘Gesprekken over Psychotherapie in het licht van Godsdienst en Moraal’. Nijmegen, Utrecht,
Antwerpen, 1955.
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niet zichzelf. Het nieuwe is een levenstaak, zijn opgave als Geroepene, waarin hij
al zijn talenten dienstbaar maakt. Zijn gehele persoonlijkheid stelt hij in dienst van
zijn Roeping, hierbij geleid door de specifieke wijze waarop hij geroepen werd; hij
plooit zichzelf zó dat hij het raam van zijn opdracht opvult; anderzijds is het
geroepen-worden een appèl tot de waarachtige ontplooiing van zijn ik, en is het
geroepen-zijn de vorm waarin zijn zelfverwerkelijking zich voltrekt. In het geval van
waarlijke Roeping paren zich constitutionele momenten van psychobiologische aard
aan predisponerende geschiktheden voor de priesterlijke taak en -levensstaat,
mitsgaders religieuze bereidheid en een zekere rijpheid van het geloofsleven om
de Roepstem van God te kunnen horen. Als spectaculair voorbeeld van dit alles
moge de apostel Paulus dienen. Paulus werd op de weg naar Damascus als door
de bliksem getroffen, aanschouwde de Verheerlijkte Christus en vernam Diens
Roepstem. Hij brak de levensstaat af die hij tot op dat ogenblik voerde en wijdde
zich geheel en al aan de opgave die hij zich gesteld zag. Toch maakte hij in zijn
latere geschriften gewag van een geroepen-zijn reeds in de moederschoot. Het
beeld van de Verheerlijkte Christus en het drastische gebeuren van zijn
geroepen-worden blijven zijn handelingen en uitlatingen als Geroepene beheersen,
doch zijn wijze van denken en schrijven blijft gekenmerkt door het stramien van zijn
vroegere farizese ontwikkeling.
In wezen is er m.i. geen verschil tussen de Roeping van een priester en de roeping
van een arts. Doch bij de priester is er geen discrepantie tussen roeping en beroep,
in tegenstelling tot de doorsnee-arts, die naast zijn uit roeping gekozen beroep een
gezin heeft waarvoor hij leeft en werkt, en daarbij veelal nog andere ambities. De
priester volgt zijn Roeping, aanvaardt de daaruit voortvloeiende levensopgave en
maakt zijn ambities ondergeschikt aan zijn priesterlijke taak. Bij de arts mag
gesproken worden van een conflict tussen roeping en beroep omdat hij geroepen
is tot meerdere taken: medicus te zijn én een gezin te vormen. (Voor het gemak zie
ik af van het uitzonderlijke geval van de ongetrouwde arts, die zijn gehele
persoonlijkheid inzet voor de volbrenging van een louter medische levensopgave).
De oplossing van zijn conflict is een keuze, een in vrijheid doorgevoerde
taakverdeling. De tot het priesterschap geroepene kent deze keuze niet, en zo hij
deze keuze al ervaart, weet hij wat terzijde moet worden geschoven, wil hij met zijn
totale persoonlijkheid gehoor geven aan Gods Roepstem. Wanneer zijn Roeping
steunt op het voornoemde complex van condities, bestaat er een voor zijn door het
sacrament van het Heilig Priesterschap begenadigde persoon generlei moeilijkheid
met betrekking tot de wetenschappelijke psychologie. Zijn ware priesterlijke instelling
en door God geïnspireerde wijsheid waarborgen dan een verantwoorde pastorale
voorzichtigheid en verstandigheid, en als zodanig een goede psychologische
instelling.
Deze overwegingen doen het door mij geschrevene over het belang van
psychologie voor de zielzorger in een ander dan een profaan-zakelijk licht
verschijnen.
M.i. is het wachten op een duidelijk geformuleerde Christelijke Antropologie, een
Christelijke Antropologie waarvan het object is de menselijke persoon tot wiens
wezen het behoort, dat hij in de wereld staat en toch niet van de wereld is.
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Internationale kroniek
Mark Grammens
Hoop voor Nenni
NA de gebeurtenissen in Hongarije verklaarde Pietro Nenni dat hij zich niet langer
vereerd kon voelen met de Stalin-prijs voor de vrede die hem enkele jaren geleden
was toegekend en dat hij met genoegen deze prijs aan het Centraal Comité van de
Communistische Partij der U.S.S.R. zou terugzenden. Nochtans deed hij dit niet,
om de goede reden dat hij niet meer beschikte over de circa 2 miljoen B. Frs. die
de prijs hem had opgebracht.
Dit fait divers illustreert op treffende wijze de moeilijkheden, die Nenni en zijn
linkse socialistische partij, de P.S.I., moeten overwinnen, wanneer zij van de huidige
crisis in de communistische wereld willen gebruik maken om hun onafhankelijkheid
tegenover de orthodoxe communistische partij van Togliatti, de P.C.I., op een reële
basis te handhaven. Inderdaad is de situatie in het linkse Italië thans zo, dat de
onderlinge machtsverhouding der drie marxistische partijen in hoofdzaak gebaseerd
is op de steun, die zij vanwege de vakbondkringen genieten.
En de voornaamste Italiaanse vakbond, de C.G.I.L., is in handen van communisten,
ofschoon Nenni zowel als enkele extra-parlementaire linkse politieke bewegingen
hun aanhangers de raad geven, zich bij genoemde vakbond aan te sluiten en er
een zo actief mogelijke rol in te vervulllen. Doch alleen reeds de overweldigende
communistische meerderheid in deze vakbond snijdt de Nenni-socialisten de weg
af naar elke leidende functie in de arbeiderswereld tenzij voor zover de communisten
hen dulden. Geen enkele linkse partij, waar ook in de westerse democratieën, kan
echter bestaan zonder de finantiële hulpmiddelen haar door het vakverbond dat zij
patroneert bezorgd, tenminste indien zij, zoals de P.S.I., de arbeidersbelangen
oprecht wil behartigen, en niet slechts een door de kapitalistische wereld gedulde
uitlaatklep wil zijn.
Omdat Nenni zijn links socialisme oprecht bedoelde, moest hij kunnen blijven
rekenen op de finantiële steun van de enige vakbond die alleen leefde van
marxistische inkomsten, namelijk de contributies der leden en de giften van de enige
staat, die tot voor kort voor integraal marxistisch werd gehouden, de Sovjetunie.
Het voorbeeld van Saragat, die in 1947 van Nenni was losgescheurd om de P.S.D.I.,
de sociaaldemocratische partij, te stichten, was overigens een duidelijk bewijs voor
de gegrondheid van Nenni's thesis. Saragat had, toen hij zijn P.S.D.I. oprichtte,
tevens een breuk teweeg gebracht in de C.G.I.L. Hij had een eigen vakbond, de
U.I.L., opgericht, die het nooit tot iets anders zou brengen dan een logge administratie
zonder arbeiders, en die na één jaar met grote schande failliet zou gegaan zijn als
de verschillende Socialistische Internationale Organisaties hun fondsen niet met
zeer milde hand hadden aangebracht. En het was voor Nenni niet moeilijk, om te
bewijzen, dat deze Internationalen slechts bestonden, om de kredieten van
verschillende Amerikaanse organisaties over
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Europa te verdelen. Liever uit de hand van Moskou leven dan uit die van de U.S.A.,
redeneerde Nenni als consequent socialist.
Moge hij deze afhankelijkheid van de communisten gedurende vele jaren als de
enige oplossing beschouwd hebben, Nenni was zich goed bewust van de gevaarlijke
situatie, waarin hij zich bevond. Omringd van een groep knappe denkers en steeds
bijzonder geïnteresseerd in de internationale verhoudingen, wenste hij, zoals nu
blijkt, steeds oprecht ooit een onafhankelijke socialistische politiek te kunnen voeren,
en zag hij Italië veel liever in een (neutralistisch) vrede-kamp dan als satelliet der
Sovjet-Unie. Goed kenner van de Russische politiek, wachtte hij het ogenblik af,
waarop hij zijn persoonlijkheid en de eigen betekenis van zijn partij het best kon
affirmeren, zonder de steun van Moskou en de Italiaanse communisten te verliezen.
In deze zin (maar verder mag men niet gaan) kan men zijn houding enigszins
vergelijken met die van Tito in Joegoslavië.
De kans van Nenni was de destalinisatie.
Nog in Moskou, waar hij het Partijcongres bijwoonde, waarin Stalin posthuum van
de ergste misdrijven werd beschuldigd, verklaarde Palmiro Togliatti, ‘il migliore’
zoals hij door de Italiaanse communisten wordt genoemd, dat het communisme
moest trachten in Italië met parlementaire middelen aan de macht te komen, met
uitsluiting van alle andere. Terug te Rome, las hij op 14 maart 1956 voor het
partijbestuur van de P.C.I. een verslag voor, waarin hij Stalin zo mogelijk nog erger
beschuldigde dan Kroestsjef en Mikojan hadden gedaan. Tot besluit nodigde hij
iedereen uit tot ‘open kritiek’.
Nenni liet deze gelegenheid niet voorbijgaan. Indien de P.C.I. akkoord is met het
gebruik van uitsluitend parlementaire methodes, wat Nenni steeds had
gepreconiseerd, indien open kritiek is toegelaten binnen de communistische partij,
indien ten slotte, zoals Togliatti nog enkele dagen later zou schrijven, de Italiaanse
communisten van plan waren, hun eigen weg te volgen en een politiek te voeren,
die niet noodzakelijk met akkoord van Moskou moest bepaald worden, dan kon a
fortiori de Italiaanse Socialistische Partij haar eigen politiek bepalen. Zij was
weliswaar door een hecht pact aan de communisten gebonden, maar toch eigenlijk
communistisch was zij niet. Onmiddellijk trachtte Nenni zich van zijn bondgenoten
te distanciëren door te verklaren dat de posthume aftakeling van de Russische
dictator een nutteloze daad was, schadelijk zelfs voor de arbeiderswereld. In een
opzienbarend artikel in het tijdschrift Mondo Operaio en overgenomen door zijn
krant Avanti schreef Nenni uit de redevoeringen van de communistische leiders
slechts één positieve conclusie te kunnen trekken: de grondige democratische
ontwikkeling van Partij en Staat in de U.S.S.R.
Indien deze thesis dan al niet juist mocht blijken, zij drukt toch precies uit hoe
Nenni de Russische politiek zou hebben gewenst. Verder werpt hij alle schuld, niet
op Stalin, maar op de elementen, die zijn dictatuur mogelijk maakten en die hij
kenschetst als ‘centraliserende en bureaucratische afwijkingen’, een term die velen
op de Italiaanse Communistische Partij toepasselijk achtten. Verder juicht Nenni,
dat nu niet alleen de tijd is aangebroken voor de vreedzame coëxistentie onder de
volkeren, maar tevens voor coëxistentie tussen de verschillende min of meer
marxistische partijen. Hijzelf noemt de enige ware weg die leidt tot het socialisme,
die van de democratische wettelijkheid, en men moet toegeven, dat hij nooit het
tegendeel heeft beweerd, ook al affirmeerde hij nooit te voren zo duidelijk zijn opinie.
Onmiddellijk na de verkiezingen voor gemeente- en provincieraden op 27 mei
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zoeken in verschillende plaatsen van het land aanhangers van Nenni en van Saragat
met elkaar contact. Het wordt hun echter spoedig duidelijk, dat op het plaatselijke
plan geen gemeenschappelijke politiek mogelijk is, ook al heeft die de steun van
de nationale partijleidingen, indien de leiders zelf niet vooraf een gemeenschappelijke
politiek bepalen en het onder elkaar over de belangrijkste punten eens worden.
Zover is Nenni nochtans nog niet. Het slotcommuniqué van de besprekingen, die
Tito in mei te Moskou voert, geeft hem wel een troef méér in de hand, waar het
nogmaals de nadruk legt op de verschillende aanvaardbare oplossingen van praktisch
socialisme, maar Nenni houdt vast aan zijn neutralisme en Saragat aan het Atlantisch
Pact en de Europese Integratie.
Eerst moet Togliatti akkoord gaan; hij doet dit pas op 25 juni in een rapport voor
het Centraal Comité van de Italiaanse Communistische Partij, waarin het heet, dat
ook niet-communistische partijen nuttige daden stellen, die het socialisme kunnen
bevorderen, en dat plaatselijke omstandigheden de te volgen politiek moeten
bepalen. Enkele weken later geeft de P.S.I. een resolutie uit, waarin wordt gezegd
dat, ook al lijden de sociaaldemocratische partijen in West-Europa aan
reformatorische degeneratie, samenwerking mogelijk blijft, om de ellende en de
werkeloosheid tegen te gaan (en Italië is het enige West-Europese land dat ondanks
de algemene hoogconjunctuur met een schijnbaar onoplosbaar
werkloosheidsprobleem geplaagd zit), om de toelating van de Chinese Volksrepubliek
tot de U.N.O. te bewerken, van de Duitse eenmaking werk te maken en op oorlog
gerichte organisaties als de N.A.T.O. op vredelievende wijze te reorganiseren.
Het is een programma dat de op zovele wijzen met de Westerse politiek verbonden
sociaaldemocraten moet afschrikken, maar de uiteindelijke unificatie van de
verschillende socialistische bewegingen wordt niet uitgesloten en concrete
samenwerking zelfs gewenst. De grote moeilijkheid is steeds de buitenlandse politiek,
want op het binnenlands vlak zijn de linksen het onderling volkomen eens: allen
wensen sociale vooruitgang, en de verschillen hebben alleen betrekking op de
concreet te volgen politiek. Maar waar de communisten, ondanks hun nieuwe koers,
de buitenlandse politiek van het Kremlin tot de hunne maken en de
sociaaldemocraten van Saragat op de U.S.A. zijn afgestemd, wil Nenni Italië in het
neutralistisch kamp, waar India en Joegoslavië als goede voorbeelden trekken. Het
is trouwens als geprononceerd neutralist dat Nenni zich, sinds het beruchte Moskouer
Congres, in hoofdzaak van Togliatti distancieert. De buitenlandse politiek van de
P.S.I. blijkt bovendien een grote aantrekkingskracht uit te oefenen, sinds een enquete
van het officieuze organisme ‘Doxa’ uitwees, dat ofschoon slechts 12,7% van het
kiezerkorps zijn vertrouwen geeft aan de P.S.I., 51% van de bevolking voor de
1)
neutraliteitspolitiek van Nenni gewonnen is (maart 1955) .
Op 26 augustus jl. ten slotte gebeurde datgene waarop de hele politiek van Nenni
sinds het begin van dit jaar gericht was: Saragat bracht hem voor de eerste keer
sinds 1947 in zijn vakantieverblijf te Pralognan (Savoie) een bezoek. De politieke
betekenis van dit feit wordt onmiddellijk in Italië zowel als in de wereld goed
begrepen. Van nu af is het duidelijk dat de unificatie van de socia-

1)

Geciteerd door Umberto Segre, Le Parti Socialiste Italien, in Esprit, sept.-okt. 1955, p. 1544.
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listen in Italië er komt, en alleen het gunstige tijdstip moet worden afgewacht.
Dit tijdstip nu zal minder gekozen worden door Nenni en Saragat dan door de
groten in de wereld. En gezien de zeer wisselende en explosieve toestand, waarin
de internationale politiek zich thans bevindt, blijft voor de Italiaanse socialisten, die
op hun stembiljet de partijen van Nenni en Saragat met een streepje verbonden
hadden, een afwachtende houding geboden.
Intussen heeft Nenni zijn pact met Togliatti vervangen door een nieuwe formule,
die consultaties in de plaats stelt van gemeenschappelijke actie, en op die manier
een eerste daad gesteld op de weg naar de unificatie met Saragat. Intussen ook
heeft Italië, onder impuls van Saragat, in de Suez-crisis een houding aangenomen
van welwillende neutraliteit, zoniet van nauwelijks verdoezelde afkeuring van het
Engels-Franse wapengeweld. Ten slotte heeft Nenni zich solidair verklaard met de
Hongaarse rebellen, in tegenstelling tot Togliatti die de Russische interventie
volkomen gerechtvaardigd achtte.
Intussen ten slotte heeft Pierre Commin, in naam van de Socialistische
Internationale, een bezoek gebracht aan Rome, om te trachten de gescheiden
broeders te verzoenen. Na afloop van zijn besprekingen verklaarde hij o.m. dat de
solidariteit geen ijdel woord is en dat de Internationale zal beslissen over de finantiële
hulp, die eventueel aan de herenigde partij moet worden toegekend. En die kon wel
eens van doorslaand belang zijn.
Maar hereniging zal Nenni niet langer voorstaan, indien mocht blijken dat Saragat
geen enkele kans heeft, om de banden die hem in het Westers Blok gevangen
houden te verbreken, en Saragat zal niet langer links kijken indien mocht blijken,
dat Nenni niet de toelating krijgt, om de woorden van Kroestsjef in praktijk te brengen.
Daarom is het tot stand komen van de éne Italiaanse Socialistische Partij in
hoofdzaak afhankelijk van de verdere evolutie in de wereld, afhankelijk van de mate
waarin de twee reuzen de teugels iets losser zullen vieren, afhankelijk van dezelfde
elementen, die het succes van het neutralisme moeten verzekeren.
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Politiek Overzicht
Internationaal
HOEWEL de Franse regering in de Assemblée verklaard had, dat de onderdrukking
van de terroristen in Algerije goede vorderingen maakte, bestond er ernstig gevaar
dat de strijd zich niet tot Algerije zou beperken, maar dat hij de hele Noordkust van
Afrika zal gaan bestrijken. Twee incidenten wezen in die richting. Het eerste was
de aanhouding van het jacht ‘Athos’, dat uit Cairo met toestemming en onder het
oog van de Egyptische regering met een lading wapenen voor de Algerijnse
opstandelingen was vertrokken. Mollet riep daarop de Franse ambassadeur uit
Egypte terug en bracht de zaak voor de V.R. Het tweede incident werd verwekt door
een bravour stukje van de Franse luchtmacht, die een vliegtuig op weg van Rabat
naar Tunis, waarin zich vijf leiders van het Algerijnse ‘Nationale Bevrijdingsfront’
bevonden, dwong in Algiers te landen. De inzittenden zouden in Frankrijk wegens
hoogverraad terechtstaan. Tengevolge van deze ‘piraterij’ ontstonden, vooral in de
Marokkaanse stad Meknes, anti-Franse ongeregeldheden, waaraan enkele Fransen
ten slachtoffer vielen. Niettegenstaande de verdragen van zelfstandigheid tussen
Frankrijk en Marokko en Tunis anderzijds, werd de verhouding tot Frankrijk uiterst
gespannen. De sultan van Marokko beklaagde zich over Franse
troepenverplaatsingen en riep zijn ambassadeur uit Parijs terug. De Tunesische
premier Habib Bourguiba verklaarde, dat er botsingen plaats vonden tussen zijn
troepen en die van Frankrijk. Sultan Ben Joessef nam openlijk de partij op voor de
‘algehele solidariteit’ met het Algerijnse volk. Onder leiding van El Bekkai liet hij een
meer nationalistische regering vormen, waarin de Istiqlal de overhand had. In de
overige Arabische landen, van Libië tot de Libanon hadden betogingen plaats tegen
Frankrijk.
Om de internationale spanning nog te verhogen bracht Israël zijn strijdkrachten
in beweging tegen Egypte. De aanval was een verdediging, zo verklaarde Ben
Goerion, tegen de terreurdaden van Egyptische zelfmoordcommando's en tegen
de Egyptische aanvallen op de Israëlische verbindingen te land en ter zee. Spoedig
stonden de Israëli's na de zelfmoordcommando's op de vlucht te hebben gedreven,
tot op 30 km afstand van het Suezkanaal.
De Britse en de Franse regeringen zagen nu de kans schoon om hun
oorspronkelijk plan, dat door Eisenhower sterk was gemitigeerd, weer op te vatten
en richtten een ultimatum aan Nasser, dat hij, ter beveiliging van de vrije doorvaart,
in Port Said, Ismaila en Suez Brits-Franse bezetting zou toelaten. Nasser kon niet
anders dan weigeren, waarop van uit de basis Cyprus vliegtuigen met troepen,
schepen en bommenwerpers de aanval begonnen. Op verzoek van Egypte kwam
de V.R. in spoedvergadering bijeen, waar de V. St. een resolutie voorstelden, waarbij
verzocht werd geen militaire maatregelen te nemen in verband met Egypte. Na een
langdurig debat werd de resolutie met zeven stemmen vóór en twee onthoudingen
(België en Australië) door het veto van Engeland en Frankrijk verworpen. Sinds
Moskou zijn vetorecht in de V.R. voortdurend misbruikte is de mogelijkheid
geschapen de kwestie opnieuw in een Vergadering van de V.N. te behandelen.
Zulks geschiedde thans. De Amerikaanse resolutie
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om bij Engeland, Frankrijk en Israël aan te dringen hun aanvallen op Egypte te
staken en de toestand te herstellen zoals die was voor de aanvallen begonnen,
werd met 64 vóór, 5 tegen en 6 onthoudingen aanvaard. Onder de onthouders
bevond zich Nederland. De regering was van mening, dat de ‘gehaaste wijze, waarop
zonder voldoende onderzoek met name of het Israëlische optreden gerechtvaardigd
kon worden door de noodzaak van legitieme zelfverdediging’ besluiten waren
genomen, haar gedwongen had zich van stemming te onthouden. Ook Canada had
zich van stemming onthouden, omdat het een clausule opgenomen had willen zien,
waarin secretaris-generaal Hammarskjoeld gemachtigd zou worden besprekingen
over de vorming van een ‘politiemacht’ te openen. Haar taak zou zijn met 10.000
man de Egyptisch-Israëlische grenzen te controleren. Hammarskjoeld werkte deze
gedachte uit. De Algemene Vergadering ging er mee akkoord en de Canadees
Burns werd aangewezen als commandant van de V.N.-strijdmacht. De contingenten
er van worden geleverd door de niet-permanente leden van de V.R. Dus met
uitsluiting van de ‘Grote Vijf’. Eden en Mollet waren intussen al gezwicht voor de
aandrang der V.N.. Londen en Parijs kondigden met ingang van woensdag 7 nov.
('s nachts om één uur) het ‘staakt-het-vuren’ af.
Eden had zich volkomen misrekend omtrent de stemming in Engeland. Niet alleen
de Labour-oppositie en de vakbonden toonden zich afkerig van dit avontuur, maar
ook in zijn eigen partij, tot zelfs in zijn ministerie, waaruit minister Nutting zijn ontslag
nam, was men het oneens over Eden's politiek. De dreigende toon van een brief
aan de Franse en Britse premiers door Boelganin gericht, was niet minder een
waarschuwing. De kampvechter voor de ‘hoge morele waarden’, wiens handen nog
dropen van het vergoten Hongaarse bloed, zeide ‘vastbesloten te zijn om de agressie
te verpletteren’. Hij stelde aan Eisenhower nauwe samenwerking voor teneinde aan
verder bloedvergieten een einde te maken. Washington wees dit voorstel als
‘ondenkbaar’ van de hand en zond een vloot uit naar de Middellandse zee om zich
te verzetten tegen iedere poging van de Sovjet-Unie of enig ander land om militaire
strijdkrachten naar het Midden-Oosten te sturen. Moskou, dat door het zenden van
wapens aan Nasser en aan Syrië de Arabische overmoed had aangeblazen, dreigde
met 50.000 ‘vrijwilligers’. Tegenover Ben Gourian sloeg Boelganin zulk een hoge
toon aan, dat de premier, eerst ongevoelig gebleven voor het verzoek van
Eisenhower, zijn uitspraak: ‘we houden wat we hebben’ introk en beloofde zijn
troepen uit het gebied van Sinai terug te roepen. De Gaza-strook liet hij echter
onvermeld. Nasser schikte zich eindelijk in de toelating van de internationale
politiemacht, maar onder een aantal voorwaarden, die de taak van Burns en
Hammerskjoeld niet vergemakkelijkten. In geen geval wilde hij Canadese troepen
in de Kanaalzone toelaten.
Van de andere kant maakten de Britse en Franse troepen geen haast hun
stellingen op te geven. Zij wilden eerst afwachten of het V.N.-leger voldoende
effectieve omvang had om de grenslijnen te waarborgen. Daartegenover stond dat
Hammerskjoeld niet van zins is het bergingswerk te laten beginnen, voordat de
bezetters zijn afgetrokken.
Met dat al begon West-Europa de gevolgen van dit avontuur te ondervinden. De
olie-pijplijnen in het Midden-Oosten werkten niet, het Suezkanaal bleef versperd en
de V. Staten, verontwaardigd over de eigengereidheid van Frankrijk en Engeland,
maakten geen haast met het zenden van olietankers.
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Het succes van de vrijheidsstrijd in Hongarije heeft de Sovjet-overheersers een
korte tijd in verwarring gebracht. Over heel het land hadden in heldhaftige
samenwerking studenten, boeren, arbeiders, het Hongaarse leger, en zelfs
gedeserteerde Sovjet-soldaten aan de Russische tanks weerstaan. Politieke
gevangenen waren uit de concentratiekampen bevrijd en kardinaal Mindszenty in
zijn primaatschap hersteld. De weifelende premier Imre Nagy had de moed
opgebracht zijn land neutraal te verklaren, terugtrekking van de Russische troepen
te eisen en ‘de held van Budapest’, Pal Maleter, als minister van defensie in zijn
kabinet op te nemen. Europa hield zijn adem in of Moskou in deze kritieke toestand
zijn ‘glimlach’ of zijn ware gezicht zou vertonen. Het laatste was het geval. Budapest
werd met een ring van tanks en pantserwagens omsingeld, de
onderhandelings-delegatie werd woordbreukig gevangen genomen en op de met
zwarte letters in de historie te griffen zondag 4 november zette op verraderlijke wijze
een bombardement op de hoofdstad in, waartegen het toch nog dagen lang
aanhoudend verzet der vrijheidstrijders, die gerekend hadden op buitenlandse
interventie, niet bestand bleek. De gehate ‘veiligheidspolitie’ nam wreedaardig wraak.
Vrouwen nóch kinderen waren meer veilig, jongens en mannen werden zonder
pardon opgepakt en in wagons naar Siberië weggevoerd. Alleen in Budapest waren
7000 doden en 3000 gewonden gevallen. De vrijheid had slechts 5 dagen geduurd.
Aan de opvolger van Nagy, Janos Kadar, een doorgewinterde communist, wordt
verweten, dat hij het was, die de Russische troepen tegen zijn landgenoten ter hulp
riep. Vandaar dat wat deze Sovjet-marionet aan concessies los liet geen gehoor
vond. De Hongaarse vlag zal de Kossuthvlag zijn, het Russisch zal als leervak
worden afgeschaft, na het ‘herstel van orde en rust’ zullen onderhandelingen worden
begonnen over het terugtrekken van de russische troepen. Maar de algemene
staking duurde voort. Het duidelijk bewijs was geleverd, dat de arbeiders aan de
kant van het recht stonden en dat de invloed van de communistische leerstellingen
negen jaar lang verspreid over land en school, zelfs de jeugd niet aangetast had.
Moskou heeft de geestelijke weerstand der Magyaren schromelijk onderschat.
Bovendien is in de hele beschaafde wereld de verontwaardiging opgevlamd tegen
de Moscovitische moordenaars en hun leerstelsels. Vele ‘half-zachte’ aanhangers
van de ‘derde weg’ zijn de ogen opengegaan. Het hulpbetoon voor het bloedend
Hongarije en voor de meer dan 100.000 vluchtelingen georganiseerd, was tevens
een menselijk protest tegen de communistische barbaarsheid.
Het was de taak der V.N. om overeenkomstig haar zwakke krachten aan dit
onrecht perk en paal te stellen. Hongarije werd 4 november op de agenda geplaatst
en na eindeloos gepraat werd het besluit genomen, dat Hammerskjoeld zou trachten
‘op korte termijn’ V.N.-waarnemers in Hongarije toegelaten te krijgen. Het trof
ongelukkig, dat de Suez-kwestie tegelijkertijd behandeld werd. Want de Arabische
staten hadden alleen maar oog voor hetgeen hun zelf aanging, India nam
aanvankelijk een halfslachtige houding aan, de Sovjet-unie trachtte door over de
souvereiniteit van Egypte te schreeuwen, die van Hongarije onder tafel te werken.
De nieuwe Hongaarse gedelegeerde bij de V.N. beweerde, dat de vrijheidsstrijd in
zijn land uitsluitend een ‘binnenlandse aangelegenheid’ was. Hij loog, dat de rust
was hersteld, dat de staking was verlopen en dat van deportaties geen sprake was.
De V.N. kregen de kans niet om waarnemers, die zich op de hoogte konden stellen,
toegelaten te krijgen.
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De Hongaarse verzetsbeweging heeft ook in andere satellietstaten gisting gebracht.
In Boekarest en Sofia werden betogingen gehouden. Uit voorzorg werd een groot
aantal personen gearresteerd en Sovjet-troepen naar Bulgarije en Roemenië
gezonden om een herhaling van Budapest te voorkomen.

Nederland
Het vierde kabinet-Drees, dat bijna vier maanden na de verkiezingen tot stand kwam,
was niet veel meer dan een reconstructie van het derde. De negen ministers, die
hun portefeuilles behouden hadden, werden met vier anderen aangevuld: Mr.
Struyken als vice-premier en belast met de behartiging van enige sociale
maatregelen, Hofstra voor financiën, Samkalden voor Justitie en mejuffrouw M.
Klompé, die - een novum in de vaderlandse geschiedenis - de eerste vrouw op een
ministerszetel werd n.l. die van ‘Maatschappelijk Werk’. Intussen had de uitbreiding
der beide Kamers haar beslag gekregen. De Tweede Kamer telt nu 150 en de Eerste
Kamer 75 leden, die met moeite in de enge behuizing een plaatsje konden vinden.
Belangrijker dan de vage compromis-regeringsverklaring was de uiteenzetting van
minister Hofstra over de financiën. Hij stelde, dat het begrotingstekort met 400 à
500 miljoen gulden moest worden verminderd, zodat zal moeten worden nagegaan
welke gewone uitgaven kunnen worden verlaagd en welke nieuwe uitgaven zoveel
mogelijk kunnen worden getemporiseerd. De deviezenreserve ging relatief achteruit
en in het dekkingstekort moest worden voorzien, omdat een overschot noodzakelijk
is. Daarom was de minister voornemens het invoerrecht op benzine zodanig te
verhogen, dat de prijs aan de pomp ongeveer f 0,45 per liter zal worden. Ook de
accijns op het gedistilleerd zou aanzienlijk moeten stijgen.
Het kon niet anders of de onderdrukking van Hongarije kwam in de Tweede Kamer
ter sprake. Een voorstel van de heer Blaisse, dat de regering de resolutie van
Pakistan in de V.N. zou steunen om waarnemers naar Hongarije te zenden had ten
gevolge, dat de Nederlandse gedelegeerde, mr. Schurmann, in krachtige
bewoordingen aandrong op ‘maatregelen’, die Nederland zou steunen. Een verzoek
van verschillende zijden gedaan om de betrekkingen met de Sovjet-Unie te verbreken
werd door de minister-president afgewezen door te wijzen op de nadelen, die hieraan
verbonden waren. Iets anders zou het zijn, als een dergelijke stap in het verband
van het Atlantisch bondgenootschap zou geschieden. Wel achtte hij het in de huidige
situatie niet meer verenigbaar, dat culturele en sportdemonstraties van Sovjetzijde
hier te lande zouden doorgaan!
Een verbod op het wettig bestaan van de C.P.N. zou, volgens de
minister-president, in strijd zijn met ons democratisch staatsrecht.
15 oktober had Drees de verwachting uitgesproken, dat binnenkort mutaties in
de inrichting van het Huis der Koningin zouden worden aangebracht. De
fractie-voorzitters hadden zich gezamenlijk verontrust verklaard over publicaties in
de binnen- en buitenlandse pers. De particuliere secretaris van H.M. baron van
Heeckeren van Molecaten en de kamerheer van Maasdijk hadden zich door hun
enigszins vreemde handelwijze in opspraak gebracht. Met ingang van januari 1957
zijn beide heren, onder dank voor hun ‘opofferingsgezindheid’ en voor de ‘betoonde
trouw’ van hun functies ontheven.
1-12-'56
K.J.D.
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België
November bracht er wel een zeer duidelijk bewijs voor, dat de binnenlandse
ontwikkeling in feite uit het internationaal geheel niet kan worden losgemaakt. Want
ook de meest intern-Belgische verschijnselen hingen nauw samen met de
gebeurtenissen in Hongarije en het Suez-vraagstuk.
Het was voor de heren Van Acker en Spaak een tamelijk ongelukkig toeval, dat
hun reis naar Rusland met de Hongaarse opstand samenviel en de oppositie had
gelijk toe te geven, dat het kultureel akkoord niet ondertekend zou zijn indien dhr.
Spaak zich op dat ogenblik rekenschap had gegeven van de omvang en van de
betekenis van die opstand. Maar de oppositie had minstens evenveel gelijk, als ze
erop stond, dat dhr. Spaak een kapitale vergissing had begaan, door zijn reis voort
te zetten tot midden-Azië, zonder de minste verbinding te onderhouden met zijn
informatiebronnen. Hoezeer de minister van Buitenlandse Zaken trouwens in de
war was, blijkt wel daaruit dat hij een verkeerde start nam naar de U.N.O. en een
eerste maal, nauwelijks te Londen aangekomen, terugkeerde. Het blijkt eveneens
uit het op de lange baan schuiven van de interpellatie. Inderdaad had de Belgische
openbare opinie zeer hevig meegeleefd met het lot van Hongarije, en was de
verontwaardiging over de inopportune verbroedering met de Sovjet-heersers
algemeen: de studenten-betoging tegen het Russische optreden gaf aanleiding tot
ergere relletjes dan de schoolkwestie. In feite was het dhr. Spaak bij zijn terugkeer
duidelijk geworden in hoe nauwe schoentjes hij zat. Met zeer grote behendigheid
had hij eerst voor de radio verklaard, dat hij bedrogen was. Door zijn
protestboodschap aan Sjepilov en de niet-uitvoering van het kultureel akkoord had
hij zijn verdediging verder voorbereid. De onwaardige Kamerzitting van 14-11, waar
de meerderheid ten koste van de meest twijfelachtige procédés en een onwaardige
geschiedvervalsing de stemming van een oppositiemotie had weten te verijdelen,
had de kronologietwist verwekt. Deze gaf de gelegenheid aan journalisten die dhr.
Spaak begeleid hadden en zichzelf blijkbaar wegens hun eigen gebrek aan informatie
meenden te moeten schoonwassen, een datumlijst op te stellen, waarachter dhr.
Spaak zich geheel, en met succes (hoewel geenszins terecht) heeft kunnen
verschuilen. Dit neemt niet weg, dat zijn prestige, met name in het buitenland, door
deze episode lelijk getaand schijnt. Hoe anders de volslagen mislukking te verklaren
van zijn verzoeningspolitiek in de U.N.O., en zijn verbittering over deze mislukking?
En komt het gerucht over zijn kandidatuur voor de opvolging van Lord Ismay aan
de N.A.V.O. niet suggereren dat dhr. Spaak aan pensioen denkt?
Met dat al heeft de regering geweigerd, het kultureel akkoord op te zeggen. Dit
akkoord is op dezelfde leest geschoeid als dergelijke verdragen met bevriende
landen uit het westen. En dat bewijst, hoever de linkse regering al in haar vertrouwen
in de sovjets gegaan was: als er sprake is van uitwisseling van leerkrachten van
middelbaar en lager onderwijs, van samenwerking der erkende jeugdverenigingen,
van gemeenschappelijke verdediging van kultuurbelangen, dan is dat heel normaal
als het om Nederland of Frankrijk gaat, maar niet meer als het de sovjetdiktatuur
betreft.
Dhr. Spaak beschouwde klaarblijkelijk het Hongaarse probleem bij voorbaat als
onoplosbaar. Zijn hoofdzorgen gingen naar de Suez-kwestie. Een hechte solidariteit
verbindt België inderdaad met Frankrijk en Engeland die op het
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slechtst denkbare ogenblik, en op wederrechtelijke manier, meenden in Egypte te
moeten tussenbeide komen. Dat plaatste ons land voor diplomatieke moeilijkheden.
En tallenkante heeft men dan ook horen herhalen dat er geen gemene maat bestond
tussen Hongarije en Egypte. Dit strookt niet met de opvatting van de wereldopinie
en het valt af te wachten wat de geschiedenis er over beslissen zal. Hoe nefast de
Frans-Britse aktie intussen geweest is, wordt in geheel het Westen aan de oliecrisis
gevoeld. In een onbetwistbare verwarring heeft de Belgische regering
beperkingsmaatregelen getroffen en andere (rantsoenering) in het vooruitzicht
gesteld, waarvan de noodzaak niet bewezen was. De laatste maatregel, de
snelheidsbeperking, kan als de meest passende beschouwd worden, al verraden
de overdreven sankties die uitgevaardigd werden, dat de regering zich nog steeds
niet zeker voelt.
Bracht de buitenlandse spanning de regering in bepaalde moeilijkheden, ze nam
langs de andere kant de aandacht weg van de binnenlandse verwikkelingen. Terwijl
de bevolking met Hongarije meeleefde, de dreiging van een derde wereldoorlog
aanvoelde en zich in een lang aanhoudende, hoewel totaal ongegronde,
hamsterpaniek liet meeslepen, bleef ze betrekkelijk blind voor een ontwikkeling die
de regering aan de rand van de afgrond heeft gebracht. De meningsverschillen
tussen socialisten en liberalen betreffende de steenkolenpolitiek en nog meer
conjunctuurheffing brachten in de week vóór de parlementaire hervatting al bijna
de val van de regering teweeg. De twistappel van de nationalisatie der mijnen werd
weggenomen op het socialistische congres van 25-11, waar het principe bevestigd
werd, maar de toepassing verzaakt. Wat de heffing betreft, deze was er in de grond
voor verantwoordelijk, dat de besprekingen tussen patronaat en werknemers teneinde een oplossing voor de sociaal-economische moeilijkheden te vinden - op
21 november afbraken, mede door de onhandige tussenkomst van de regering. En
deze heffing scheen dan ook een ogenblik - na de andere uitgevaardigde
maatregelen van 19 oktober - te zullen worden opgeheven, ondanks de niet te
misverstane stellingname van voormeld socialistisch congres. Dit bericht werd onder
druk van dhr. Buset spoedig tegengesproken - het had intussen drie vermoede
punten van het socialistisch verkiezingsprogram onthuld: aanpassing van de
werklozensteun, verhoging van de kinderbijslagen, ouderdomspensioen op 30.000
fr. Maar de eensgezindheid is nog ver van bewerkstelligd inzake deze heffing,
waartegen tal van liberale parlementsleden zich blijven verzetten. En de stelling der
liberale ministers is nog verzwakt, sedert op het congres van hun partij dhr. Van
Glabbeke een meerderheid wist te verkrijgen voor een ultimatum, om binnen de
drie maanden de erkenning der liberale vakbonden door te voeren, zo niet....
Zoals gezegd is er van de maatregelen van 19 oktober weinig of niets te recht
gekomen. Door ingewikkelde formules werden de vastgestelde prijzen praktisch
omzeild, de loonstop is geenszins doorgegaan, het indexcijfer is nog, tot 104,77,
gestegen. Tijdens de bespreking van de rijksmiddelenbegroting in de Kamer bleek
duidelijk, dat de raming voor 1957 weer zo aanzienlijk onderschat is, dat ook voor
dat jaar wellicht weer een tiental miljard bijkredieten zullen nodig zijn. Wat betekent
de conjunctuurheffing dan nog, als men weet dat ze onmiddellijk door de uitgaven
van 1957 zal opgeslorpt worden? Het is een feit, dat hoe langer hoe minder te
loochenen valt: het land is bepaald op weg naar de inflatie en alle socialistische
zegebulletins kunnen die werkelijkheid niet verdoezelen.
L. Deraedt
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Forum
Kan. Dr. Fr. De Hovre 3 april 1884 - 11 nov. 1956
Na een langdurige ziekte overleed op 11 november jl. Kan. Dr. Fr. De Hovre. Zijn
heengaan treft de pedagogische wereld diep. Alhoewel hij tot zijn laatste ademtocht
geinteresseerd was in alles wat er op het pedagogisch front gebeurde, was zijn
activiteit in de laatste jaren zo goed als stil gevallen. Het hoogtepunt van zijn
scheppend werk valt tussen de jaren 1920 en 1935. Nu dit leven gefixeerd is kan
men thans - zonder een antwoord aan de geschiedenis te willen opdringen - de
vraag stellen: waar ligt De Hovre's voornaamste betekenis?
Was hij in de eerste plaats een inspirator van de pedagogische activiteit te lande?
Of was hij een theoreticus van internationaal formaat, zoals de vele vertalingen van
zijn werken in het Frans, het Engels, het Pools, het Spaans, het Italiaans, het Duits
het suggereren? Want als pionier en als denker heeft hij zijn bijzondere verdiensten.
Als pionier ijverde hij voor vertalingen, voor zijn tijdschrift, voor het inrichten van
leergangen en oefende dusdanig een invloed uit die moeilijk door een andere
pedagoog in ons land geëvenaard wordt. Dit vraagt waarschijnlijk enige verklaring.
Het was maar pover gesteld met de beoefening van de pedagogiek op het
theoretisch vlak vóór en onmiddellijk na de eerste wereldoorlog. De practici hadden
het druk met de verbetering van hun onderwijsprocédés, meestal dan nog voor het
lager onderwijs. Pedagogen uit het buitenland - de pedagogiek sprak Duits in die
tijd - waren slechts zelden uit eerste hand bekend. Wel was er te Brussel een
bloeiende psycho-pedagogische beweging, die internationaal aanzien had in de
persoon van Decroly, geleid door artsen, die de opvoeding beschouwde als een
psychologisch groeiproces. De officiële examens in de pedagogiek - die zowat de
toon aangaven van de pedagogische opvattingen - liepen over enkele historische
figuren los van hun wijsgerige achtergrond. Neutraliteit was hoogste wijsheid. En
van universitair onderwijs was er nog geen sprake. Op die achtergrond moet men
De Hovre zien.
Hij begon met een reeks vertalingen te stimuleren: Willmann, Foerster bijna in
zijn geheel, achteraf nog vele anderen, soms lang voor ze elders ‘ontdekt’ waren
o.m. Max Picard. Willmann en Foerster, samen met Kardinaal Newman, die hij, vóór
de latere Newman-cultus, door en door kende, waren zijn lievelingsauteurs.
Vanaf 1919 redigeerde hij het Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift, gedurende haast
35 jaar, en hij geeft zich geheel aan die taak. Iedere maand behandelde hij leven
en werk van een modern pedagoog. Dit bracht een grondige studie mee van soms
lange reeksen van moeilijk te verkrijgen werken - en wie ooit een boek van De Hovre
in handen kreeg weet hoe ze ‘doorgewerkt’ waren. Dit veronderstelde soms lang
volgehouden correspondentie met de besproken pedagogen. Met Foerster was hij
tot de laatste dagen in briefwisseling.
De grootste Duitse, Amerikaanse, Franse, Engelse pedagogen bestudeert hij met
hun nationale vooronderstellingen; sommige meer, andere minder uitvoerig. Van
enkele geeft hij meesterlijke voorstellingen o.m. van Pestalozzi. Velen introduceert
hij voor het eerst in ons land. De dieptepsychologie kent hij vooraleer de
psycho-analytische mode via Amerika en Frankrijk tot ons doordringt. Zijn bibliotheek
- thans te Leuven - bevat voor zijn tijd merkwaardige werken over de
dieptepsychologie.
De Hovre heeft ontzaglijk veel werk binnenskamers verzet om deze wereldshow
maand na maand te kunnen volhouden. Dat zijn voorstellingen ten slotte
oppervlakkiger werden, was haast niet te vermijden. Het veronderstelde meer dan
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één man doen kon. In Paedagogische Denkers van onze Tijd (1937) bundelde hij
keurbladzijden uit zijn bijdragen, die van het Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift een
tijdschrift maakten met aparte factuur.
In 1925 stichtte hij te Gent, in 1928 te
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Antwerpen de Hogere Instituten voor Opvoedkunde. Later kwamen onder impuls
van zijn leerlingen dergelijke instituten tot stand te Hasselt, te Brussel, te Leuven,
te Brugge. Hun formule was vermetel en men betwijfelde of het korps van de
onderwijzers de inspanning zou kunnen opbrengen. Gedurende drie jaar, zeven
uur per week, na de klasuren een programma met sterke wijsgerige inslag verwerken,
zonder enig vooruitzicht op praktisch voordeel lijkt inderdaad een uitdaging aan het
gezond verstand. Maar de onderwijzers kwamen in groten getale en.... komen nog
in 1956.
Was De Hovre's invloed als stimulator en bronnenzoeker groot, hij bereikte toch
niet het echte publiek dat zijn boodschap ten volle kon waarderen. Hij miste een
universitaire katheder. Alhoewel de studie van de pedagogiek intussen in de
universiteit haar intrede had gedaan, ging ze langs hem en langs zijn oeuvre heen.
De universitaire pedagogiek ademde het exact-positivistische klimaat dat hij zijn
leven lang bestreden had. Hij werd een outsider.... maar van welk formaat. De
vaststelling, dat zijn leer misschien boven de hoofden van al die verdienstelijke
onderwijzers ging, brengt ons tot de tweede vraag: zal de Hovre in de toekomst
veeleer als theoreticus worden erkend?
De Hovre behandelde niet het totale veld van de opvoedingswetenschap. Dialectiek
à la Litt leek hem niet dicht genoeg bij de aarde. Didactiek behandelde hij waar het
niet anders kon, maar zij had toch niet zijn groot interesse, afgezien dan van het
domein der vormingsidealen. De psycho-pedagogiek waardeerde hij, alhoewel het
er niet steeds de schijn van had, omdat hij er zijn leven lang op gewezen heeft dat
de psychologie alleen niet de basis van de opvoeding is. Zijn geest was trouwens
te synthetisch om zich aan het analytische vorserswerk van de psycho-pedagogen
te geven. Slechts over het doel van de opvoeding liepen zijn twee voornaamste
werken. En wonder genoeg, over dit doel werd bij ons in alle talen gezwegen. De
neutralen zwegen er over uit tactiek, de katholieken verkondigden zelfgenoegzaam
de mening dat voor een katholiek pedagoog de doelstelling niet twijfelachtig is.
Gelukkig dat de wijsgeren van die tijd het voor de wijsbegeerte anders zagen: ze
wilden opzettelijk het klassiek wijsgerig leergoed in contact brengen met de
wetenschap en met allerlei wijsgerige scholen. Het getuigt voor het inzicht van
professor Mercier, dat hij de jonge De Hovre in het Institut supérieur de Philosophie
naar Willmann verwees. Via Willmann dook De Hovre onder in de gehele Duitse
pedagogiek, zozeer verwant in haar tendenzen en in haar beoefenaars - meestal
van filosofischen huize - met de wijsbegeerte. De eerste publicaties over Willmann,
de Praagse professor, over de zijn leven lang omstreden Foerster, over de sociale
pedagogiek in Duitsland, over Pestalozzi en Herbart, de twee pijlers van het moderne
pedagogisch denken, verschijnen in de Revue Néo-Scolastique en de Annales de
l'Institut supérieur de Philosophie. Toen hij tijdens de eerste wereldoorlog in Engeland
verbleef, kon hij dan ook het pittige German and English Education schrijven (London
1917), dat de Engelsen zeer trof.
Steeds meer en meer fundamenteel was intussen het standpunt geworden dat
iedere pedagoog ten slotte met een filosofie in zijn achterhoofd zat. Spencer bijv.
kan toch niet ‘neutraal’ gelezen worden, hij kan niet ‘neutraal’ verstaan worden. Zijn
pedagogiek zit vast aan zijn evolutionisme zoals ook zijn psychologie en zijn
sociologie. Wat waar is voor Spencer geldt evenzeer voor Dewey en voor Thorndike.
Het sociologisme, het naturalisme, het nationalisme, het individualisme, het
intellectualisme heeft zijn eigen moraal maar ook zijn eigen pedagogiek. Dit aan te
tonen achtte hij ook voor de katholieken een taak van allereerste noodzaak. Het
neutrale karakter van de pedagogiekbeoefening in ons land achtte hij niet enkel
praktisch gevaarlijk maar ook theoretisch onverantwoord. Paedagogische
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Wijsbegeerte. Een Studie in de moderne Levens- en Opvoedingstheorieën verscheen
in 1924. Het is een panoramisch overzicht van de denkstijl van het naturalisme, het
nationalisme, het sociologisme en van de representatieve pedagogen er van. Het
dikwijls aangekondigde deel met de uitwerking van het intellectualisme, het
individualisme, het vo-
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luntarisme bleef steeds in de farden van deze rusteloze maar onregelmatige werker.
Dat er in al deze ketterijen een oorspronkelijke waarheid schuil ging, toonde De
Hovre aan met grote ruimdenkendheid. Het ketterse leek hem juist te zitten in de
schromelijke overdrijving en de eenzijdigheid, welke deze theorieën kenmerkten.
Catholic betekent alzijdig. Het katholicisme overkoepelt in een geestelijke synthese
wat het moderne denken uit elkaar heeft gehaald. Deze volheid van het katholicisme
als levens- en opvoedingstheorie demonstreert hij in Het Katholicisme, zijn
Paedagogiek en zijn Paedagogen. (1930). In Willmann en Newman vindt hij de
geniale vertegenwoordigers van de katholieke pedagogische stijl. Het was zijn meest
oorspronkelijk en ook zijn laatste werk.
Spreken deze werken ons na 25 jaar nog aan?
Sommigen menen dat deze thesen thans niet meer hoeven bewezen te worden,
vanzelfsprekend als ze zijn. Zelfs de socialisten zijn van een tactische neutraliteit
naar een socialistische opvoedingstheorie geëvolueerd, althans zoeken ze naar
zulk een opvoedingstheorie. Men vergeet dan echter dat de inzichten van De Hovre
dit nieuwe klimaat mede grotelijks hebben bepaald.
Studiën als die van De Hovre worden thans genegeerd door degenen die de
pedagogiek van fenomenologisch standpunt benaderen. De fenomenoloog bestudeert
het specifieke doel van de opvoeding nl. de volwassenheid als dusdanig en schuift
het doel van de opvoeder - de levensbeschouwing van de opvoeder - naar de
achtergrond. Men doet dit omwille van het autonoom karakter van de pedagogiek.
Het vraagstuk van de autonomie der opvoedingswetenschap beschouwde De Hovre
als een zuiver academisch dispuut.
Trouwens nog van andere zijde wordt de betekenis van De Hovre's werk
bestreden. Voor sommige pedagogen is dit werk te wijsgerig-gericht, voor sommige
wijsgeren is het niet wijsgerig-technisch genoeg. Het valt als het ware tussen twee
stoelen. Zou men echter dit argument niet liever moeten omkeren door er op te
wijzen dat er niet geringe verdiensten schuilen in de opzet twee disciplines met
eigen formele doelstelling te verbinden door het pedagogisch doel tot voorwerp te
maken van wijsgerige overdenking? Op dit gebied maakte De Hovre geen school.
Bij ons weten werd aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte de filosofische
bezinning over het opvoeden niet meer aan de orde gesteld, alhoewel dit door zijn
eminente stichter wel uitdrukkelijk gewenst werd.
Sinds lange jaren zijn de verschillende uitgaven uitverkocht omdat ze op vele
plaatsen als handboek werden gebruikt. Ze werden trouwens ook als handboek
ontworpen - en dat heeft hun verspreiding in deskundige kringen meer geschaad
dan gediend.
Mogen we de wens uitspreken dat iemand die én wijsgerig én pedagogisch
geschoold is een heruitgave van deze werken zou verzorgen met inachtneming van
datgene wat nu reeds door de tijd is verkleurd en datgene wat in de laatste jaren
aan de orde is gesteld. In een nieuw kleed zou een dergelijke uitgave waarschijnlijk
het succes kennen van de oorspronkelijke edities. Intussen zal na enig tijdsverloop
het antwoord op de aanvankelijk gestelde vraag duidelijker worden.
V. d'Espallier

Ignatiana
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De ondertitel van Brodricks boek over Ignatius is veelzeggend. Hij geeft op de
eerste plaats aan dat de hagiograaf zich beperkt heeft tot de jaren die voorafgaan
aan Ignatius' Romeinse periode en zich kenmerken door veel gereis en getrek. Hij
geeft ook aan dat de schrijver als stramien van zijn studie genomen heeft het
‘Pelgrimverhaal’ van de heilige zelf, en het ligt dan ook wel in de lijn der
verwachtingen dat voor Brodrick Ignatius op uitgesproken wijze een pelgrim is, een
zwerver op zoek naar Gods wil. M.a.w.

1)

James Brodrick, S.J., Saint Ignatius Loyola. The Pilgrim Years. - Burns and Oates, London,
1956, 372 pp., 30 sh.
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de auteur breekt vrij radicaal met wat wij bijna een traditionele Ignatius-opvatting
zouden willen noemen, waarin de heilige is een bekeerd soldaat, een militair en
militante geest, een strateeg van groot formaat, die zijn ambities naar leiderschap
en roem verschoof van wereldlijk naar kerkelijk terrein.
Father Brodrick volgt het simpele voor de hand liggende procédé van wat
achtergrond aan te brengen bij Ignatius' autobiografie. Een datum, plaats of persoon
worden even toegelicht, zodat een woord, term of naam beleefde en levende
werkelijkheid wordt. Het geniale van deze eenvoudige methode komt echter vooral
naar voren in de wijze waarop de schr. als het ware zijn accenten legt bij het lezen
van Ignatius' levensverhaal: het is het oog voor het relevante detail dat van de
zwijgzame Ignatius opeens en waarschijnlijk tegen diens bedoelingen, een mens
maakt die in zijn spaarzame woorden zijn diepste aard nimmer kon verbergen.
Wanneer we dan aan de hand van zijn eigen levensverhaal Ignatius op zijn vele
avonturen gevolgd zijn, zullen we aan het einde van dit boek niet in staat zijn om
de afgelegde pelgrimstocht te reconstrueren: de tocht naar Pampeluna, en vandaar
naar Montserrat, Barcelona en Manresa, en weer naar Barcelona, en dan Venetië
en het Heilig Land, en terug door Italië weer naar Barcelona, en vandaar naar Alcala,
Salamanca en Parijs, en dan weer terug naar Spanje, en zo naar Venetië, Padua
en Rome, de tocht van roemzuchtig Spaanse grande tot priester, misschien wat
scrupuleus aangelegd, en groot mysticus met verbijsterende revelaties. Maar
onuitwisbaar staat ons de mens zelf voor de geest: charmant en beminnelijk, van
een uiterste mildheid en diepste nederigheid. Men vergete niet dat in deze zestien
jaren Ignatius nog maar weinig de leider van mannen is, weinig een organisator,
weinig betrokken bij de belangrijke gebeurtenissen die in de kerk en de staten van
Europa, en daarbuiten, plaats vinden. Dit biedt het grote voordeel dat bijna
doorlopend onze aandacht getrokken wordt naar het karakter en de
geestesontwikkeling van deze heilige, naar de mens die als een door God gegrepene
een brandende behoefte gevoelt om met andere mensen te spreken over de
Allerheiligste Drievuldigheid die hij menigmaal aanschouwde. Aldus schenkt Brodricks
commentaar op Ignatius' eigen woorden onvermijdelijk ook een dieper inzicht in
diens geestelijk leven, en dit betekent dat een zeer verhelderend beeld gegeven
wordt van wat de ware inhoud is van de Geestelijke Oefeningen.
Het is natuurlijk in zekere zin jammer dat dit voortreffelijke boek niet het gehele
leven van Ignatius behandelt. De schr. zal t.z.t. echter ook de laatste achttien jaren,
die Ignatius te Rome doorbracht, behandelen. Voor wie bekend is met Brodricks
andere grote hagiografieën over Franciscus Xaverius, Bellarminus en Petrus Canisius
(een standaard-werk dat nog steeds niet in Nederlandse vertaling werd uitgegeven),
zal het wel van zelf sprekend zijn dat schr. alle bronnen benut, verkwikkend eerlijk
is bij het citeren van zijn collega's, alsof het hem een vreugde is deze te kunnen
prijzen, en daarbij op even knappe als geestige wijze de brug slaat tussen het
verleden en het heden, zodat de lezer steeds met beide voeten in de werkelijkheid
blijft staan, hetgeen niet weinig bijdraagt tot een zuiver beoordelen van
gebeurtenissen, situaties en personen. We willen hier nog aan toe voegen dat ook
deze hagiografie in mooi Engels geschreven is en dat de veertien foto's, waarvan
enkele in verrukkelijke kleuren, dit prachtboek geheel waardig zijn. Een vertaling
zal niet te lang op zich laten wachten.
2)
Eveneens werd een Ignatius-biografie geschreven door een Ierse onderwijzeres,
Mary Purcell; mogelijk dat lezers niet meer verwachten dan een populair
levensverhaal. Het is echter verwonderlijk hoe deze vrouw er in geslaagd is niet
alleen een zeer leesbaar boek te schrijven over de heilige, maar ook niet terugschrok
2)

Mary Purcell, The First Jesuit, St. Ignatius Loyola. - Gill, Dublin, 1956, 390 pp., 21 sh
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voor de vracht materiaal waar zij ‘door heen moest’, en hieronder nimmer bedolven
raakte. Schr. is volledig op de hoogte van de meest recente studiën over Ignatius,
en de invloed van geleerden als Leturia en Rahner is duidelijk. Met dit alles nog niet
tevreden heeft schr. Ignatius op zijn vele
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pelgrimstochten op de voet gevolgd, waarvan het verheugende resultaat de lezer
wordt geboden in de plaatselijke kleur die het verhaal levend en boeiend maakt.
Het boek bestrijkt het gehele leven van Ignatius: dit plaatste de schr. voor een
zeer moeilijk schiftingsproces: alleen een volledige biografie in vele delen brengt
het grote voordeel mee dat er weinig geschift behoeft te worden omdat ieder incident,
iedere ontmoeting en iedere brief zijn plaats moet krijgen. Schr. heeft zich bij de
vaak moeilijke keuze laten leiden niet door wat Ignatius deed, maar door wat hij
was. Op deze wijze is zij er in geslaagd het beeld van de man en heilige die Ignatius
was te tekenen, en ook hier ontmoeten we de zachte nobele mens, een pelgrim en
zwerver steeds op zoek naar Gods wil. Ofschoon een Jezuïet hier en daar een
andere interpretatie zou prefereren, en deze met verwijzing naar de Constituties
van Ignatius' stichting ook zou kunnen waar maken, heeft schr. recht op onze
bewondering en waardering; zij heeft doorgaans Ignatius' geest en orde voortreffelijk
verstaan, hetgeen ons een niet geringe prestatie lijkt voor iemand die in zekere zin
een buitenstaander is.
Wij achten dit boek Ignatius volkomen waardig en een waardevolle toevoeging
tot de Ignatius-biografie, en de illustraties zijn hiermede geheel in overeenstemming.
Wij willen dit boek dan ook bijzonder aanbevelen.
Dr. W. Peters

Honger naar het Woord van Jahweh
Vaak klagen de leken over de predikatie. Het woord dat hun van de kansel wordt
toegesproken staat te ver van het leven. De kennis en de liefde van God die geest
en hart zouden moeten ontvlammen blijven al te dikwijls in dodende algemeenheden
en academische fraseologie steken. De gelovige verlangt naar het eenvoudige
directe spreken van zijn Verlosser en Heiland. Geen feestpreken of toernooien van
welsprekendheid maar het woord dat als een tweesnijdend zwaard doordringt tot
het scheiden van ziel en geest, gewrichten en merg, en over de bedoelingen en
gedachten van het hart richt. (Hebr. 4, 12). Wat de profeet Amos aan zijn tijdgenoten
zegde krijgt ook in onze dagen een bijzondere betekenis:
Zie de dagen gaan komen
Is de godsspraak van Jahweh:
Dat ik over dit land een honger zal brengen:
Geen honger naar brood,
Geen dorst naar water,
Maar om het woord van Jahweh te horen. (Amos 8, 11).

De honger die de ziel naar het woord van God voelt is op zichzelf reeds een genade,
een genade die wacht op de zondagpreek, het geestelijk boek, het godsdienstig
radio- en T.V. halfuurtje. De gelovige zoekt er de ontmoeting met God in de Geest
van Christus.
Gezien in dit ruime verband is het verschijnen van de Nederlandse bewerking
1)
van Kochs Homiletisch handboek een gebeurtenis . Het is een onbegonnen werk
deze groots opgezette publikatie in een enkele pagina te willen voorstellen. Alle
mysteries van onze Godsdienst, reikend van uit onze diepste miserie tot in de schoot
van de Allerheiligste Drieëenheid, worden hier behandeld. Het is er de schrijver niet
1)

Praedica Verbum, Homiletisch Handboek, samengesteld door A. Koch S.J.; ned. bewerking
door de Reguliere Kanunnikessen van de Priorij Heilig Graf (De Cloese) te Lochem onder de
leiding van Dom H.T. Scheerman O.S.B. - Uitg. Heideland, Hasselt, deel I, 526 pp., Fr. 370.
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om te doen zijn persoonlijk inzicht in de geloofsopenbaring de lezer mede te delen.
Hij wil veel meer. De geloofsbronnen zelf en de getuigenissen van gelovigen en
ongelovigen die hierin enig licht kunnen brengen worden systematisch geordend
en ons zonder meer voorgelegd. Het resultaat is een uitgebreide informatie in een
minimum van tekst. Wat hier bereikt wordt kunnen wij best aan de hand van een
voorbeeld duidelijk maken. De vraag naar de zin van het kwaad in een schepping
die het werk is van God, blijft de mens, en niet het minst de christen, bezig houden.
Het homile-
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tisch handboek behandelt dit probleem, zoals alle punten dat het bespreekt, in een
dubbel hoofdstuk. In het eerste vernemen wij wat God in de H. Schrift en langs het
kerkelijk leergezag ons hierover heeft willen mededelen. De leer van de Kerkvaders,
kerkleraren en gewijde schrijvers verklaren verder dit inzicht. Gezegden van heiligen
en theologen, ook bedenkingen van wijsgeren, dichters en schrijvers vullen dit alles
aan. Tenslotte krijgt dit geheel als het ware zijn concrete gestalte in voorbeelden
uit de geschiedenis en het leven van mensen uit alle tijden. Zeker er blijven nog
vragen, bezwaren, zelfs aanvallen van de menselijke geest die niet begrijpt. Dit is
nu juist de bedoeling van het tweede hoofdstuk. Het rijke materiaal wordt hier
verenigd, verklaard en systematisch uiteengezet. De predikant vindt er de schetsen
van een preek, de mogelijkheid tot aanknoping bij het liturgische jaar. De apologeet
en de zielzorger kunnen er de antwoorden gaan zoeken op de klassieke
moeilijkheden en vinden er kostbare verwijzingen voor verdere studie. De ontwikkelde
leek die deze vier of vijf bladzijden doorwerkt komt, onder het licht van de genade
en met de medehulp van de vele geesten die met dezelfde vraag werden
geconfronteerd, tot een christelijk inzicht van dit geloofsmysterie.
Nu is het probleem God en het kwaad slechts één van de meer dan vijfhonderd
titels in dit grote verzamelwerk. Alles wat een gelovige bezig houdt wordt even
eerbiedig als vrij en openlijk besproken: Gods voorzienigheid, het schandaal en de
heerlijkheid van het kruis, de duivel, Gods barmhartigheid, de missies, verhouding
tussen de Kerk en de Staat, de zonde, de keuze van een levensstaat, spel en sport,
de hel en de eeuwige verwerping, godsdienst, lijkverbranding, de Heilige Mis, het
huwelijk, de vorming van het hart, de mystiek en zo meer.
Dit homiletisch handboek is geen geestelijk boek, geen vlot geschreven proza,
geen mooi afgerond geheel. Wijsheid van alle tijden en goddelijke openbaring voor
alle tijden bevattend, is het zo opgesteld dat het, mits de nodige persoonlijke
inspanning, een katholiek antwoord wil geven op diens persoonlijke nood. Wij kunnen
niets anders dan van harte wensen dat dit standaardwerk het geliefde vademecum
worden zou van allen die de gewijde opdracht kregen: Predica Verbum, het Woord
te verkondigen, - dit is van alle volwassen christenen.
A. Vandenbunder S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst
Rahner S.J., Karl, Schriften zur Theologie, Band III Zur Theologie des
geistlichen Lebens. - Einsiedeln-Zürich-Köln, Benziger-Verlag, 1956,
472 pp., Fr 19.80.
De theologie als wetenschap heeft over het algemeen genomen in de loop der
eeuwen de vroomheid maar zeer stiefmoederlijk behandeld. Met als gevolg dat
talloze onderwerpen, om alleen het gebed maar te noemen, op een vernieuwde
theologische bezinning wachten. Om aan dit verlangen tegemoet te komen, heeft
Rahner een aantal vroeger verschenen studies gebundeld. Kwesties uit de vroomheid
worden hier in 6 groepen samengebracht. I. Algemene: de opgang naar de
volmaaktheid. Kerstmis, de betekenis van Jesus' Mensheid, lijden en ascese, de
goede mening, de genade, het dogma der Onbevlekte Ontvangenis en onze
vroomheid, de Kerk der heiligen. II. Sacramenten van Eucharistie, Priesterschap
en Biecht. III. Het Gebed. IV. Priester en Leek. V. Verering van het H. Hart. VI.
Apostolaat. Al deze opstellen zijn zeer origineel van inhoud en stijl. S. weet de zaken
te doordringen en de problemen haarfijn te stellen. Dat wij in dergelijke studies, die
meer de vorm van een essay hebben, geen volledige oplossing van de gestelde
problemen moeten verwachten, (zoals ik o.a. sterk gemist heb bij de geestelijke
opgang), is wel duidelijk.
P. Grootens

Dehau O.P., P.Th. Le contemplatif et la croix, (Coll. l'Eau vive). - Paris,
Ed. du Cerf, 1956, 405 pp.
Dit boekje bevat een serie retraiteconferenties voor zusters over het leven van de
christen, dat zich ontvouwt in het christelijke, religieuze, en contemplatieve leven.
Het grote thema, dat door alle conferenties heenspeelt, is de gedachte dat een leven
voor God zowel een sterven als een herrijzen tot een nieuw leven in zich bevat.
Christus zelf is de eerste geweest in de dood, zoals Hij ook de eerste was in de
verrijzenis. Christus is gestorven en uit liefde heeft Hij het uiterste gekend van wat
lijden en dood meebrengen. Het vuur van die liefde zal in het menselijk hart de liefde
tot het kruis doen ontvlammen. Maar de verrezen Christus doet ons ook in een
nieuw leven wandelen. Dit leven bestaat in het beminnen van God uit geheel zijn
hart. Moet de mens nu nog wandelen in het geloof, de liefde zal geheel openbloeien
in de hemel, het eeuwige leven. Om nu in die liefde te blijven is gehoorzaamheid
aan God nodig. Hoewel de liefde hier gekruisigd beleefd wordt, zal ze gepaard
moeten gaan met een grote christelijke vreugde, want het Kruis brengt het leven.
Hiervan geeft Maria een schitterend voorbeeld. Zij was een zuiver instrument, ze
leed en heeft met Christus meegeleden. Dood en leven openbaren zich bijzonder
in het religieuze en contemplatieve leven. Deze gedachten, gefundeerd op de H.
Schrift, de theologie en de liturgie, zijn zeer aansprekend uitgewerkt. Voor degenen
die allereerst de inhoudsopgave raadplegen: het werkje telt vier hoofdstukken meer
dan de ‘Table des matières’ aangeeft.
P. Grootens
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Maltha, O.P., A.H., De goddelijke liefdegang, lijdensmeditaties. - Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 133 pp., f 5.50.
Het is met toespraken soms eigenaardig gesteld: van de ene kant kunnen ze zó op
het aanwezige gehoor zijn ingesteld, dat de geschreven en gedrukte tekst ervan
teleurstelt. Maar het kan ook zijn, dat het gesproken woord tenslotte pas zijn eigenlijk
effect bereikt als het gedrukt is. En ik geloof, dat dit het geval is met de
lijdensmeditaties die wij hier aankondigen. Een aandachtige lezing van deze
voordrachten zal zeker de vrucht afwerpen van een beter begrijpen van de geweldige
achtergronden, die aan het lijden van Christus verbonden zijn. Juist ook, omdat de
S. getracht heeft aan een sobere uiteenzetting van de opeenvolgende stukken uit
het lijdensverhaal de behandeling vast te knopen van bepaalde, voor onze tijd
belangrijke onderwerpen.
P. Grootens

Hildebrand, Dietrich von, De vijf fundamenten van een zedelijk-goede
levenshouding (Humanitas-boekje nr. 18).
Guardini, Romano, Theologische gebeden, vert. A.T. Krafft-van de
Koppel. - Lannoo, Tielt-Den Haag, 1956, 64 en 66 pp., ing. Fr. 25 en 38.
In een vijftal hoofdstukken behandelt de bekende Duitse filosoof enkele
grondhoudingen van het zedelijk leven; het is er hem om te doen de innerlijke
houding van de mens tegenover de waarden te beschrij-
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ven. De eerbied maakt het gemoed ontvankelijk voor de zedelijke waarden; de
trouwe mens dringt door tot de kern der dingen; het verantwoordelijkheidsgevoel
erkent de onverbiddelijke ernst der zedelijke eisen; de waarachtigheid leert ons de
mensen en de zaken zien zoals ze werkelijk zijn; de goedheid is de glans van de
zedelijke vrije levenshouding. P. Wildiers zorgde voor een keurige nederlandse
vertaling. - Guardini's gebeden werden telkens uitgesproken na een theologische
uiteenzetting. Dit verklaart hun eigenaardig karakter; het zijn geen ontboezemingen
van het hart, doch gebeden die inzicht verschaffen in het geloof, de genade, de
verlossing van Christus enz. Door deze concrete voorbeelden toont Guardini aan
hoe uit dieper inzicht in de waarheden van ons geloof echter gebed kan groeien.
F. Vandenbussche

Decoene, Dr. Kan. A., Jezus als pedagoog. - Lannoo, Tielt-Den Haag,
1956. 170 pp., ing. Fr. 55, geb. Fr. 78.
Het is niet zonder een zekere scepsis dat men boeken ter hand neemt, waarin
gewaagde thema's als Jezus als dichter of Jezus als pedagoog, behandeld worden.
Op de God-mens passen die menselijke categorieën nooit helemaal en men mondt
spoedig uit in de onvatbaarheid van het mysterie. Christus immers transcendeerde
de wetten van de gewone pedagogiek en heeft dikwijls volgens onze normen
‘onpedagogisch’ gehandeld. Daarom was een merkwaardig talent als dat van Dr.
Decoene nodig om zulk een taak aan te durven. Het is moeilijk te zeggen of hij in
zijn opzet geslaagd is. Met veel inzicht behandelt hij de paradoxen in Christus en
de onmogelijkheid om Hem na te volgen. Nochtans vertoont het werk een zeker
gebrek aan eenheid en zuiverheid door de al te vele citaten. Dit neemt niet weg dat
het inzicht van Dr. Decoene in de figuur van Christus de geest van vele opvoeders
zal verrijken.
G. Vierstrate

Lefebvre, Dom G., La grâce de la prière. - Desclée de Brouwer, Brugge.
1956, 140 pp., ing. Fr. 48.
Men klaagt erover dat boeken van spiritualiteit gewoonlijk verstoken blijven van een
degelijk theologische fundering. Dit is niet het geval bij dit eenvoudig, helder en diep
godsdienstig werkje dat werkelijk gebouwd werd op een zeer zuivere leer van de
genade. H. de Lubac maakt in zijn voorwoord een ander bezwaar: het is te weinig
gebouwd op Christus. Wij onderschrijven dit bezwaar, maar gaan een stap verder.
Geen theologie van de genade zonder een inzicht in de levende tegenwoordigheid
van de Drie goddelijke Personen. Dus ook geen leer over het gebed. Aanbevolen.
P. Fransen

Lais, Hermann, Probleme einer zeitgemässen Apologetik. Seelsorger-Verlag Herder, Wien, 1956, 12.5 × 20.5, 231 pp., D.M. 10.80.
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Dit boek is het resultaat van vier door de auteur gehouden voordrachten en de
daarop gevolgde discussie. Het vervalt zo vanzelf ook in vier delen: een algemeen
overzicht over de huidige stand van de apologetica; - apologetische problemen op
het gebied van de godsdienstige, - de christelijke, - de katholieke bewijsvoering.
Vele en hoogst belangrijke moderne problemen komen ter sprake, die, hoewel
onderling nog al disparaat, toch wel met het gemeenschappelijk predikaat
‘apologetisch’ kunnen worden aangeduid, mits dit maar ruim genoeg genomen
wordt. Natuurlijk kan bij deze zeer korte behandeling noch de probleemstelling, noch
het katholieke antwoord altijd volledig tot zijn recht komen. Het boek wil niet meer
zijn dan ‘fachwissenschaftliche Berichterstattung für einen ausgewählten
Teilnehmerkreis’, met goede literatuuropgaven. Vooral aan theologisch gevormde
zielzorgers van harte aanbevolen.
F. Malmberg

Quoist, M., Zonder wierook. Gebeden in de maalstroom. - Mijn God!
Gebeden voor religieuzen. - Lannoo, Tielt-Den Haag, 1956, 220 pp., ing.
Fr. 55 (ieder), geb. Fr. 80 en 75.
M.Q. is priester. Hij haalde zijn doctoraal te Parijs in Sociale en Politieke
Wetenschappen, en werkte jaren achtereen in jeugdverenigingen en arbeiderswijken.
Elk gebed wordt voorafgegaan door een korte inleiding en een of meerdere teksten
uit het Evangelie; het gebed zelf werd uitgewerkt in de typische stijl van Péguy.
‘Deze gebeden werden doorleefd en gebeden alvorens zij werden neergeschreven’,
zegt S. De vertaler heeft zich op zeer bevredigende wijze gekweten van zijn uiterst
lastige taak. De ‘traduttore’ is niet helemaal een ‘traditore’ geworden, wat in dit genre
poëzie kon worden gevreesd.
Het tweede boekje geeft ons Gebeden voor religieuzen: oefeningen voor elke
dag, communauteitsoefeningen, bijzondere intenties en gebeden met en voor de
Kerk. Men vindt er een rijke keuze van klassieke of liturgische gebeden in goede
neder-

Streven. Jaargang 10

384
landse vertaling. Men kan afzonderlijke bladen krijgen voor bepaalde
kloostergemeentes. Een uiterst bescheiden, maar tevens zeer handig boekje.
P. van Doornik

Semmelroth, Otto, Gott und Mensch in Begegnung. - J. Knecht,
Frankfurt/M., 1956, 362 pp., geb. D.M. 12,80.
In deze theologische synthese, speciaal voor leken geschreven, heeft S. de
voornaamste geloofsgegevens behandeld volgens het thema der ‘ontmoeting tussen
God en mens’. Wie de vorige werken van S. - waarvan de grondgedachten in dit
boek werden opgenomen - gelezen heeft, vindt hier dezelfde methode terug; een
klare indeling en dialectische uitwerking, die toch altijd de concrete werkelijkheid
eerbiedigt; diepe beschouwingen uiteengezet in heldere, eenvoudige taal.
Revolutionaire inzichten moet men hier niet zoeken; de oorspronkelijkheid ligt in de
synthese zelf, waardoor elk geloofspunt zijn plaats krijgt en zijn heilsbetekenis.
Theologisch niet geschoolde leken, die de achtergrond der problemen niet
vermoeden welke hier aangeraakt worden, zullen wellicht een indruk van
eentonigheid opdoen bij de voortdurende herhaling van het grondthema en de soms
te langzame uiteenzetting; wie echter de moed heeft zich over deze indruk heen te
zetten zal ongetwijfeld een dieper inzicht verwerven in de geloofsleer en tot verder
nadenken aangespoord worden.
J. Segers

Lubienska de Lenval, H., La liturgie du geste (Bible et Vie Chrétienne).
- Casterman, Doornik; Editions de Maredsous, 1956, 104 pp., Fr. 42.
Het is hoognodig dat de christen van deze tijd weer als gehele mens leert bidden,
dat het bidden van zijn ziel uitdrukking vindt in het handelen van zijn lichaam.
Liturgisch bidden is juist dat: ‘Pour entrer dans la prière liturgique, il faut réapprendre
à faire prier le corps’ (p. 73). Alleen al omdat hierover nog zo weinig werd
geschreven, verdient dit boekje alle aanbeveling. Zoveel wordt hier behandeld
(handelingen van Jesus, gebedshoudingen in het Oude Verbond, liturgische gebaren,
het gebaar als uitdrukkingsmiddel) dat het boekje soms de indruk geeft niet geheel
af te zijn. Er wordt eigenlijk slechts een begin gemaakt. Doch, al klinkt hier en daar
een verklaring minder overtuigend (zo de reconstitutie van het Laatste Avondmaal),
toch leest men deze hoofdstukken als een belofte en een uitnodiging: we moeten
zelf weer het lichaam laten meebidden, om uit eigen ervaring dit boekje verder te
schrijven.
F. Cromphout

Mauriac, François, The Stumbling Block. Translated by Gerard Hopkins.
- Harvell Press. London, 1956, 90 pp., 9 s. 6 d.
De Kerk is voor Mauriac een ergernis. Niet alleen een ergernis, ook en vooral een
mysterie, en daarom ook een steen des aanstoots. Hij staat wantrouwend tegenover
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allen voor wie het geloof en de genade nimmer moeilijkheden opleverden, omdat
hij vermoedt dat zij de kerk hebben losgemaakt van het geheim dat zij door haar
stichting noodzakelijk is. Zo werd dit getuigenis een hartstochtelijk pleidooi voor de
Kerk als geheim, en zijn we mijlen van door de Kerk geschoten kogels e.d. Het is
geen eenvoudig boek en het vraagt concentratie, en de reden hiervan is dat schr.
zich niet bezig houdt met wat men menselijke zwakheden zou kunnen noemen,
maar met een oppervlakkige, in zich vrij wereldse houding ten opzichte van de grote
geheimen van het christen-zijn. We wensen dit ernstige boekje in de handen van
priesters en religieuzen, ook in dat van de ontwikkelde leek, maar hopen ook dat
het door niemand misbruikt zal worden als propagandamateriaal: men haalt het dan
naar beneden van dat hoge niveau waarop het geschreven werd en waarop het
gelezen en overwogen dient te worden.
W. Peters

Schneider, Oda, Wächter, wie weit die Nacht? 28 kurze Betrachtungen
an Hand der heiligen Adventliturgie. Herder-Seelsorgerverlag, Wien,
1956, 102 pp., S. 18. -.
Wie in de advent gaarne iedere dag zich door een korte lezing of overweging wil
voorbereiden op het Kerstfeest, kan dit boekje met zeer veel vrucht ter hand nemen.
Aan de hand van teksten uit de liturgie van deze tijd geeft S. op zeer persoonlijke
wijze enige gedachten, die aan de grote verwachting beantwoorden en deze in de
werkelijkheid van het geestelijk leven plaatsen.
P. Grootens

Pochin Mould, Daphne, Irish Pilgrimage. - Gill, Dublin, 1955, 153 pp., 16
sh.
De titel heeft een dubbele betekenis. Enerzijds geeft dit boek het verslag van een
pelgrimstocht die de schrijfster naar Ier-
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land's heilige plaatsen maakte. Omdat iedere heilige plaats mede, soms voornamelijk,
dit werd doordat het een pelgrimsplaats was, geeft dit boek anderzijds de
geschiedenis van deze pelgrimsplaatsen. Het interessante hierbij is dat zeer vaak
de oorsprong van traditionele pelgrimstochten teruggaat op zeer oude, Keltische,
en bijgevolg heidense gebruiken. Dit geeft schr. de gelegenheid om in haar
pelgrimsverhaal een flink stuk archeologie en cultureel-godsdienstige geschiedenis
te verwerken. Het geheel werd een gaaf boek, dat niet alleen van bijzondere interesse
is voor wie Ierland gaat bezoeken, maar ook leerzame lezing biedt voor wie zijn
belangstelling gelukkig nog kan uitstrekken tot zijn medemens uit lang vervlogen
tijden.
W. Peters

Klimeck, Esmond, O.P., A modern crusader. - Blackfriars, London, 1956,
163 pp., 12 sh. 6 d.
Schr. geeft een eenvoudig verslag van een pelgrimstocht van Wrexham dwars door
midden Engeland heen naar O.L. Vrouw van Walsingham. Het merkwaardige van
deze tocht was dat de pelgrims een zwaar kruis mee torsten. Het tweede gedeelte
van dit boekje geeft het verhaal van de bezoeken en ervaringen van sch. te Fatima.
De Mariadevotie, die het hart van dit boek is, doet hier en daar wat naïef en
overdreven aan: schr. is niet steeds even gelukkig in de keuze van zijn uitdrukkingen.
We vinden het geheel weinig geslaagd en duur!
W. Peters

Borgert C.S.S.R., Dr. H. Fr. Th., Theologie en Prediking. Naar een
vernieuwing van de prediking vanuit een vernieuwing van de theologie.
- Paul Brand N.V., Bussum, 1956, 244 pp., f 7,95.
Na een minder sterk hoofdstuk over de prediking als christelijk mysterie volgt een
interessante studie over inhoud, doel en methode van het theologisch denken. Wij
zouden dit boek graag aanbevelen aan allen, die zich wat serieuze moeite willen
geven om zich in te werken in de eigen structuur van de theologie als wetenschap.
Omdat juist hierover momenteel nog vreemde meningen bestaan, lijkt dit boek een
waardevolle bijdrage tot beter begrip.
S. Trooster

Doornik M.S.C., Dr. N.G.M. van, De Kerk buiten de muren.
Beschouwingen over het hedendaags apostolaat binnen Nederland. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1956, 96 pp., f 3,25.
Met ‘apostolaat’ wordt hier bedoeld: de bekerings-activiteit onder niet-katholieken
in Nederland zelf. Na een hoofdstuk over de hedendaagse apostolische problemen
op dit terrein volgt een kostbaar overzicht van de nieuwe vormen, waarin momenteel
in dit apostolaat gewerkt wordt. Het boekje sluit met een korte beschouwing over
de hedendaagse apostel. Schr. is specialist op dit gebied en geeft een voortreffelijk
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gedocumenteerd overzicht. Een prachtig boekje voor wie op de hoogte wil zijn inzake
deze belangrijke sector in het hedendaagse kerkelijk leven.
S. Trooster

Filosofie en psychologie
Jaeger, W., Humanisme et théologie, trad. H.D. Saffrey. - Edit. du Cerf,
Parijs, 1956, 130 pp.
Dit is slechts een voordracht, in 1943 gehouden door W. Jaeger voor de jaarlijkse
Thomasviering van de Aristotelian Society van de katholieke Marquette University
(U.S.A.). Maar zulk een voordracht kan slechts worden geschreven door iemand,
die een leven lang aan de studie van de klassieke oudheid heeft gewijd en aan deze
kennis het humanisme toetst van de thomistische natuurlijke Godsleer. Noemt men
humanisme een terugkeer naar het antieke denken, dan blijkt het onmiddellijk, dat
Thomas een ‘humanist’ moet worden genoemd. Heeft hij zijn Theologia Naturalis
niet helemaal gebouwd op de fundamentele ideeën van Aristoteles alsmede de
mogelijkheid om door de rede het Absolute kennend te benaderen, de notie van
een menselijke natuur met haar immanente redelijkheid? Dat S. Thomas de Griekse
bronnen alleen langs vertalingen kon bereiken belet niet, dat zijn commentaren op
Aristoteles getuigen van een nauwkeurige, geduldige en diepe studie en interpretatie
(p. 54). Hierin laat hij de humanisten van de 15e en 16e eeuw verre achter zich; zijn
acribie als verklaarder van grote oude teksten vindt men eerst terug bij de humanisten
van de 19e eeuw, die na de 4e, de 8e, de 13e en de 16e eeuw de vijfde renaissance
hebben ingeluid. In het laatste deel van zijn voordracht stelt J. zich de vraag of S.
Thomas wel tot de humanisten mag worden gerekend, daar verschillende
hedendaagse auteurs het humanisme willen bepalen als een relativistische,
antropocentrische le-

Streven. Jaargang 10

386
venshouding, die teruggaat tot het agnosticisme van de sofisten. Jaeger die zich
hier helemaal op zijn terrein bevindt, beschrijft in enkele meesterlijke bladzijden,
hoe het humanisme van de Grieken zelf reeds twee vormen kende: het ene
theocentrisch en het andere antropocentrisch. De wereld van Homeros en van
Hesiodos, de voorsocratische denkers en de grote periode van het klassieke
Griekenland huldigden alle de goden of een nog onbeholpen aangewezen éne God
als het transcendent perspectief van de menselijke παιδεία In een tijd van politieke
en geestelijke ontreddering verschenen de sofisten, die met Protagoras verklaarden,
dat ze betreffende de goden niets wisten te zeggen, nl. of zij bestonden of niet: zij
waren antropocentrische humanisten, ‘de mens (in zijn onmiddellijk sensibel bestaan)
is de maat van alles’. Socrates heeft dit relativisme bestreden en Platoon bouwde
met een nieuw vertrouwen in de rede een theocentrische wereldvisie op, die, wat
het essentiële betreft, nl. het naar het goddelijke gerichte denken van de mens, door
zijn leerling Aristoteles werd overgenomen. Deze grote denkers waren theocentrische
humanisten; volgens hen kan de mens zich alleen realiseren door het zichzelf
overstijgen naar het Absolute: ‘God is de maat van alles’, schreef Platoon. Het is in
deze richting van het humanisme dat S. Thomas ongetwijfeld thuis hoort.
F. De Raedemaeker

Sciacca, M.F., Saint Augustin et le néoplatonisme (Chaire Card. Mercier,
1954, nr. 1). - Public. Universitaires, Leuven, 1956, 70 pp., Fr. 65.
De Italiaanse professor M.F. Sciacca gaf in 1954 aan het Hoger Instituut voor
Wijsbegeerte te Leuven als uitgenodigde op de leerstoel Kardinaal Mercier een
reeks voordrachten over Augustinus en het neoplatonisme, die in deze brochure
werden verzameld en uitgegeven. De stelling van S. over de veel bediscussieerde
verhouding van Augustinus tot het neoplatonisme is juist die van S. Thomas:
‘Augustinus heeft op velerlei gebied de mening van Platoon tot de zijne gemaakt,
voor zover dit mogelijk was volgens de geloofswaarheid’ (de Veritate, 21, 4, av 3).
Hij bewijst dit achtereenvolgens met betrekking tot zijn opvatting over Gods Woord,
over de ontologische goedheid en realiteit van de stoffelijke dingen (wegens de
schepping), over het criterium van de waarheid en de goddelijke ideeën, over de
substantiële eenheid van ziel en lichaam. Wat tenslotte in het Augustinisme aan het
neoplatonisme herinnert is de dialectiek van de menselijke geest, die zichzelf
transcendeert en tracht zich met God te verenigen. Maar ook hier heeft Augustinus
vermeden deze vereniging met God op te vatten als een vernietiging van het eindig
wezen en zijn persoonlijkheid. Door het geloof als absolute en laatste leidraad te
aanvaarden en het als een licht te laten schijnen binnen het menselijke denken
heeft Augustinus naar de mening van S. een authentiek statuut gegeven aan de
‘christelijke wijsbegeerte’, de enig mogelijke reële filosofie. Hier zou S. Thomas
wellicht enkele distincties maken, maar met de typering van het augustijnse
neoplatonisme zou hij over het algemeen instemmen.
F. De Raedemaeker

Kruseman, W.M. en Rispens, J.A., Grote denkers van Hellas tot Heden.
- W. Gaarde N.V., Delft, 1956, 374 pp., f 14,90.
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Bedoeling van dit fraai uitgegeven en met een 25-tal illustraties verrijkte werk is een
bevattelijke uiteenzetting te geven van de geschiedenis der wijsbegeerte om in deze
tijd van onzekerheden houvast te schenken aan de zoekende mens. D.w.z. niet als
uitkomst, want het belangrijke der wijsbegeerte is niet het vinden en zij mist een
wetenschappelijk fundament, maar wel als bezinning waaruit zelf een beter verstaan
tussen ‘oost’ en ‘west’ zou kunnen ontstaan. Wijsbegeerte en religie zijn voor de
mens het meest nodig. De schrijvers gaan hierbij uit van een standpunt van Vrijzinnig
Christendom, dat openstaat voor de vooruitgang der wetenschap en tegelijk de
grote themata der metafysica niet verwaarloost. Wanneer men de beschouwingen
leest, die aanvangen bij Thales en via Sartre eindigen bij de vooruitgang der
natuurwetenschap, parapsychologie, met merkwaardigerwijze James als slotfiguur,
dan zal men ongetwijfeld bewondering hebben voor dit pogen moeilijke dingen op
eenvoudige wijze te zeggen. Deze bewondering wordt echter helaas getemperd
door vele oppervlakkigheden en zelfs onjuistheden. Ook de keuze die hier natuurlijk
moest worden gedaan, is vaak vreemd. Thomas van Aquino en Karl Marx krijgen
ieder nog geen 2 blz., terwijl Spencer en Sjestow met 9 blz. worden bedacht en
Nietzsche zelfs met 20. Verder missen wij de aansluitende mogelijkheid tot degelijke
nadere oriëntering voor de belangstellende lezer, omdat de
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werken der wijsgeren niet stelselmatig worden genoemd en ook geen
literatuuropgave volgt. Een namenregister zou goede diensten bewezen hebben.
Jammer, dat de goede fragmenten in het boek door de tekorten zo worden
verduisterd.
J.H. Nota

Ribble, Dr. M.A., De persoonlijkheid van de kleuter. - L. Stafleu, Leiden,
1956, 131 pp., (vertaling door C. Busser-Meijer), f 4,90.
Van M. Ribble, bekend geworden door het boek over ‘De rechten van de zuigeling’,
verscheen nu in vertaling deze eenvoudig geschreven studie over het kleuterleven.
Het boek komt voort uit een diepe en liefdevolle belangstelling voor het kind, en het
wijst een toegang tot beter inzicht in enkele typische verschijnselen van deze
ontwikkelingsfase. M. Ribble nadert het probleem vooral vanuit de psychoanalyse,
waardoor zij ook blijft bij een eenzijdige accentuering van het drift- en instinctleven,
met name van sexualiteit en aggressie, welke termen men overigens in ruime zin
moet verstaan. Hierdoor worden gezichtspunten geboden, die vooral van toepassing
zijn in omstandigheden, waarin dit aspect van de persoonlijkheid meer naar voren
komt, zoals dit in de kleuterleeftijd gebeurt, bijzonder wanneer er fouten zijn in de
opvoedingssituatie. Al zou op veel punten een integratie in een vollediger mensbeeld
en daarom ook een correctie gewenst zijn, toch bevat deze studie belangwekkende
opmerkingen over de psychologie van het jonge kind, welke bij kritische lezing vrucht
kunnen dragen.
J.M. Kijm

Hanselmann, Dr. H., Zorgenkinderen, thuis, op school, in de inrichting,
in de menselijke samenleving. Een overzicht der paedotherapie. - J.
Bijleveld, Utrecht, 1956, 158 pp., (vertaling door M. Knoop), f 8,90.
Hanselmann is een van de pioniers van het werk ten behoeve van afwijkende en
gestoorde kinderen. Het boek, dat thans in de bekende Bijleveld-serie in vertaling
is verschenen, bevat een overzicht der heilpedagogische problemen. Na een inleiding
over de algemene kinderpsychologie komen de verschillende afwijkingen en
stoornissen als psychopathie, neuropathie en neurose ter sprake, waarbij ook de
behandeling wordt besproken. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de methoden van
dit speciale opvoedkundige werk, en tenslotte opent de auteur een uitzicht op de
verdere ontwikkeling van de heilpedagogiek. De oorspronkelijke literatuurlijst is door
de vertaler aangevuld met een overzichtelijke lijst van Nederlandse publikaties. Dit
boek is de vrucht van een levenswerk. Hierdoor verdient het onze volle waardering.
Misschien moeten wij echter hieruit ook verklaren, dat het in theoretisch opzicht,
met name waar psychologische gezichtspunten naar voren komen, enigszins achter
is bij de recente ontwikkeling. De psychologie is er te sterk biologisch georiënteerd.
Het boek vestigt de aandacht op talrijke kwesties van de heilpedagogiek, waardoor
het belangrijk is voor allen die met afwijkende kinderen in aanraking komen, ook al
staan vele van deze kwesties open voor discussie en verder onderzoek. Voor de
katholieke lezer zal het duidelijk zijn, dat de overigens zeer voorzichtig geformuleerde
uitspraak over eugenetiek (p. 138 v.) niet overeenstemt met de leer van de encycliek
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‘Casti connubii’. Een principieel probleem ligt besloten in de keuze van de term
‘paedotherapie’ door de vertaler, terwijl hij daarnaast de term ‘orthopaedagoog’
gebruikt. Wanneer men het germanisme liever vervangt door een graecisme, had
de term ‘orthopaedagogiek’ kunnen voldoen, maar de nu gekozen term verlegt het
accent van de pedagogiek naar de therapie. Bij alle waardering voor het werk van
de vertaler, betreuren wij dat de vertaling stilistisch hier en daar te wensen overlaat.
J.M. Kijm

Häfner, H., Schulderleben und Gewissen. Beitrag zu einer personalen
Tiefenpsychologie. - E. Klett, Stuttgart, 1956, 182 pp., D.M. 11,80.
Een bezinning op de betekenis van schuld en geweten in verband met de
dieptepsychologie, en dus ook in betrekking tot de problematiek van neurose en
psychotherapie. De twee delen van het boekje handelen over het wezen van de
neurose en over het doel van de psychotherapie. In het eerste deel wordt bijzondere
aandacht geschonken aan de wijzen om de schuldbeleving te ontwijken. Vanuit de
aldus gewonnen gezichtspunten wordt het neurose-begrip antropologisch gefundeerd.
De psychotherapie wordt gezien als gericht op een volwaardig menselijk bestaan
in zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en gemeenschap. Aan de hand van enkele
voorbeelden toont de auteur aan, hoe gemakkelijk een therapie blijft
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staan bij een partieel resultaat, waarbij de patient nog niet gekomen is tot een
aanvaarding van de volle werkelijkheid van zijn menselijk bestaan. Het open gaan
staan voor de roep van het geweten blijkt in dit herstel van fundamentele betekenis
te zijn. Dit werk vormt een waardevolle bijdrage voor de ontwikkeling van de
antropologische psychologie en psychopathologie.
J.M. Kijm

Stumper, Dr. Med. Ernst, Triebstruktur und Geisteskrankheiten.
(Triebpsychiatrische Untersuchungen an 400 Geisteskranken) - Verlag,
Hans Huber, Bern und Stuttgart, 1956, 159 pp., D.M. 19,80.
Onder redactie van Dr. Med. L. Szondi verschijnt een serie Abhandlungen zur
experimentellen Triebforschung und Schicksalpsychologie, waarvan het boek van
Stumper het tweede deel is. Voor hen die in de leer van Szondi niet georienteerd
zijn, is de onderhavige publikatie vrijwel ontoegankelijk, ondanks het algemene
gedeelte van ruim 50 blz. De diagnostische waarde van de Szondi-test wordt door
Stumper niet betwijfeld, hetgeen ten onzent wel wordt gedaan door Dr. H.J.M.N.
Janssen (dissertatie d.d. 19-XII-1955). Ongeacht de betrouwbaarheid van de test,
mag uit het onderzoek van Stumper toch wel worden afgeleid, dat de ziektebegrippen
uit de in zwang zijnde psychiatrische systematiek als ziekte-eenheden in vele
gevallen ontoereikend zijn, en dat Szondi's bijdrage tot een pluridimensionale
diagnostiek tenminste licht kan verschaffen in deze ontoereikendheid. Het blijft
evenwel een open vraag of de Triebdiagnostik voldoende waarachtig en bruikbaar
is om de oudere diagnostische methoden noemenswaardig te verdringen resp. te
vervangen, alsook of de theorie van Szondi over de werkzaamheid van de recessieve
genen in het driftleven door andere onderzoekingen zal worden bevestigd.
J.J.C. Marlet, arts

Wetenschap
Weizsäcker, Carl Friedrich von, Die Geschichte der Natur. - Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen, 1956, 133 pp., D.M. 2,40, geb. 3,60.
C.F. von Weizsäcker is een van de fysici die sterk de behoefte voelen om de gevaren
van de (noodzakelijk) ver doorgevoerde specialisatie der wetenschappen zoveel
mogelijk te ondervangen. Hij zou willen streven naar een synthese van de
wetenschappen, maar hij weet, dat dit ideaal nog ver van zijn verwerkelijking is. De
12 voordrachten, die in dit boekje zijn gebundeld, zijn een poging om tot een studium
generale te komen. Zij werden gehouden te Göttingen in de zomer van 1946 voor
studenten van alle faculteiten, en geven een geschiedenis van het ontstaan van de
kosmos, de vorming der aarde, de oorsprong van het leven van plant, dier en mens.
Indrukwekkend is het arsenaal van fysica, sterrekunde, geologie, paleontologie,
psychologie en filosofie, waaruit schr. weet te putten. Toch vraagt men zich af, of
het ideaal van Von Weizsäcker niet beter gediend zou zijn, als de specialist weliswaar
zijn belangstelling richt ook op de andere wetenschappen, maar toch het houden
van voordrachten over onderwerpen uit die andere vakken aan de vakgeleerden
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overliet. Zou een studium generale, dat uit samenwerking van een aantal professoren
ontstaat, niet vruchtbaarder zijn?
P. v. Breemen

Driel, Johanna Maria Catharina van, De ministeriële verordening. - Acad.
Proefschrift, Tjeenk-Willink, Zwolle, 1956, 127 p.p., f 6.-.
Het heeft de laatste jaren niet aan studies en artikelen ontbroken die belangrijke en
soms niet onbedenkelijke verschuivingen in de democratie signaleren, welke zich
vaak onvermijdelijk, en vrijwel steeds zeer geleidelijk en onopvallend voltrekken.
Zo zijn b.v. de ‘ministeriële beschikkingen’, of - voor welke naam de auteur terecht
pleit - ‘verordeningen’ steeds in aantal en belangrijkheid toegenomen naast de
wetten van Staten-Generaal en Koning, en de Alg. Maatregelen van Bestuur. Dr.
van Driel heeft de staatsrechtwetenschap een grote dienst bewezen door de
ministeriële verordeningen in het volle wetenschappelijke licht te plaatsen. Tot nu
toe werd dit onderwerp ook in de handboeken nauwelijks behandeld. In haar
interessante, boeiende en waardevolle studie behandelt de auteur na verschillende
voorbeelden gegeven te hebben, het verschijnsel, de naam, de geschiedenis, de
grondslag, begin, einde en inhoud van de rechtskracht van de ministeriële
verordeningen, hun voor- en nadelen en het toetsingsrecht. Met deze aankondiging
moet voor de lezers van
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dit blad volstaan worden. De beoefenaren van het staatsrecht zij deze helder
opgebouwde, goed gedocumenteerde en evenwichtige uitgewerkte studie bijzonder
aanbevolen.
P. Dresen

Müller, Hermann, Alle Schätze dieser Erde, Die Wunderwelt der Chemie.
- Paul List Verlag, München, 1956, 213 pp., D.M. 1.90.
Hoe boeiend de geschiedenis van de jonge wetenschap, die we chemie noemen,
wel is, gaat men enigszins vermoeden als men dit boekje leest. Van een aantal
scheikundige verbindingen wordt ons verhaald, hoe men zich tot de tegenwoordige
produktiemethode heeft opgewerkt. Dan blijkt, dat kleurstof en kunstmest, edelstenen
en parfums, rubber en suiker een verleden hebben, dat het vertellen alleszins waard
is; zeker wanneer het met zoveel talent gebeurt als Hermann Müller hier toont. De
recente ontwikkelingen van nylon en kunstharsen worden niet vergeten, maar de
historische gedeelten blijven toch wel de meest waardevolle van dit boek.
P.v.B.

Geschiedenis
Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in 10 Bänden,
begründet von Fritz Kern. Band IV: Römisches Weltreich und
Christentum. - Francke-Verlag, Bern, 1956, 611 pp., 9 krtn, Zw. F. 29,80,
(Subskrionspreis Zw. F. 26).
In het verzamelwerk Historia Mundi, waaraan geleerden van heel Europa en zelfs
van Amerika meewerken, behandelen de delen III en IV een gesloten geheel: de
Grieks-Romeinse oudheid, en zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. In deel III ging het
over de Aufstieg Europas (Streven 8,2 (1954-'55) 492), waarbij vooral Griekenland
ter sprake kwam, in deel IV gaat het over het Romeinse wereldrijk en het
christendom. Het begint met de verovering van het westelijk bekken der Middellandse
Zee door Rome en het hellenisme in het Oosten, en eindigt met twee hoofdstukken
over Byzantium tot Heraclius (610-641), die de oudheid afsloot. In zestien goed
gekozen hoofdstukken wijden de auteurs telkens hun aandacht aan één aspect van
het grote Romeinse rijk; de veroveringen, de innerlijke organisatie, de literatuur, de
kunst, de sociale en economische geschiedenis, het recht, enz. Voor het eerst krijgt
het christendom de volle het toekomende plaats. De geschiedenis van Jesus wordt
op zuiver historische wijze in 60 bladzijden behandeld en objectief besproken. Ook
de primitieve Kerk en de christenen in het Romeins wereldrijk krijgen elk een eigen
hoofdstuk. Alleen voor dit laatste moeten wij enig voorbehoud maken: de
uitzonderlijke plaats van de paus van Rome - wij zouden nu van primaat spreken wordt onvoldoende weergegeven, en paus Callistus een ‘betrügerische
Sklavenbisschof’ zonder meer noemen (bl. 330) is misleidend. Overigens hebben
wij over de degelijke en toch synthetisch vulgariserende uiteenzetting niets dan lof.
De kaarten en de twee afzonderlijk bijgevoegde chronologische tafels bewijzen veel
dienst, maar doen des te meer het ontbreken van platen betreuren.
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M. Dierickx

Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in 10 Bänden,
begründet von Fritz Kern. Band V: Frühes Mittelalter. - Francke-Verlag,
Bern, 1956, 528 pp., 9 krtn, Zw. F. 28,80, (Subskr. Zw. F. 25).
De vijfde band van de Historia Mundi behandelt de ‘vroege middeleeuwen’ (500-900),
terwijl de zesde band heel de hoge en late middeleeuwen (900-1500) zal omvatten.
Dit duidt reeds op een nieuwe opvatting. Het boek vervalt in vijf delen: het vroege
Germanendom, de ruitervolkeren van Eurazië: Turken en Mongolen, het vroegere
slavendom, de Arabieren en de Islam, en de fundering van Europa (door de
Karolingers). De leider van dit werk Fr. Valjavec is terecht van mening dat, afgezien
van de Oost-Aziatisch-Chinese wereld, die verder ter sprake komt, in de vroege
middeleeuwen West-Europa, Byzantium en de Islam drie verschillende, door de
stepperuiters beïnvloede cultuurwerelden waren, die bijgevolg een eigen behandeling
waard zijn. Zoals in de vorige delen treft de synthetische kijk op het brede
wereldgebeuren en nog iets meer. Hier wordt geen opeenstapeling van namen,
data en feiten geboden, geen eruditie om de eruditie, maar een rustige, bezonken
uiteenzetting van de gebeurtenissen en hun betekenis in het geheel van de
wereldgeschiedenis. Het laatste hoofdstuk ‘Weltgeschichtliche Einordnung des
Frühmittelalters’, door Harold Steinacker, betekent onder dit oogpunt een gelukkige
af-
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sluiting van dit boek. Wat detailfeiten aangaat, Buchner houdt nog aan de oude
datering, 496, voor Chrodovechs veldslag tegen de Alamannen, i.p.v. 506 (bl.
135-136), en overdrijft het belang van de slag van Poitiers in 732 op het ontstaan
der Karolingische ruiterij (bl. 165).
M. Dierickx

Cnockaert, L., Giovanni-Francesco Guidi di Bagno, nuntius te Brussel
(1621-1627). Enige aspecten van zijn opdracht en van zijn
persoonlijkheid. (Bibliothèque de l'institut historique belge de Rome,
fasc. VII). - Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1956, 172 pp., 100 F.
Over onze zeventiende-eeuwse geschiedenis bestaan zo weinig degelijke studiën
dat wij elke monografie over deze periode van harte begroeten. In deze tamelijk
beknopte maar doorwrochte biografie schetst Zuster Cnockaert de activiteit van de
zevende nuntius te Brussel, Guidi di Bagno. Vooral drie aspecten heeft de auteur
op de uitgegeven bronnen bestudeerd: de invloed van de nuntius op de politiek van
de Nederlanden ten opzichte van de omliggende landen, zijn activiteit in betrekking
tot het uitdrijven van ketters uit Limburg en tot de oorlog met de noord-nederlandse
‘rebellen’, en ten slotte zijn meer strikt godsdienstig optreden in de moeilijkheden
van de Hollandse zending, van de missiën in de Skandinavische landen en van de
Engelse katholieken. Opvallend is dat de geleerde schrijfster de medewerking van
de nuntius aan de katholieke restauratie in de zuidelijke Nederlanden, met opzet
trouwens, ter zijde heeft gelaten. Een schets van de persoonlijkheid van de nuntius
tot aan zijn dood in 1642 beeindigt het boek. Meteen krijgen wij een kijk op de eerste
zes jaren van de geschiedenis der zuidelijke Nederlanden na de dood van aartshertog
Albrecht, toen deze landen, na tweeëntwintig jaar tamelijk grote zelfstandigheid,
weer onder Spanje werden gesteld. Wij betreuren echter dat de auteur een houterige
stijl heeft en herhaaldelijk taalfouten maakt of zelfs woorden gebruikt die in het
Nederlands niet bestaan.
M. Dierickx

Haegendoren, M. van, Les Archives générales du royaume à Bruxelles.
Het Algemeen Rijksarchief te Brussel. - Berg van 't Hof, 27, Brussel,
1955, 440 pp.
Conservator Van Haegendoren die op het Algemeen Rijksarchief te Brussel
gedurende vele jaren de directie van de leeszaal waarnam, en aldus van alle
verzamelingen van het rijke archiefdepot kennis moest nemen, bezorgt de historici
hier in de twee landstalen een uitstekend werkinstrument. Na een historisch overzicht
van de totstandkoming van het archief en enige praktische aanduidingen, geeft de
auteur een beknopte beschrijving van elk fonds met de opgave van het aantal
nummers en van de bestaande inventaris (sen). Het Algemeen Rijksarchief bevat
ongeveer 500 verzamelingen, waaronder verscheidene familie-archieven, en telt
ongeveer 450.000 nummers, meestal bundels documenten. Uitvoerige registers
achteraan verhogen ten zeerste de bruikbaarheid van het werk. Men moet op het
Algemeen Rijksarchief gewerkt hebben om tenvolle de dienst te waarderen die de
geleerde conservator de geschiedwetenschap bewijst. En niet alleen de historici,
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ook de genealogen, de heemkundigen en allen die zich voor de oudere of de
nieuwste geschiedenis interesseren, zullen hier interessante aanwijzingen vinden.
Daarom zou dit boek op niet een bibliotheek of bij geen enkel historicus mogen
ontbreken.
M. Dierickx

Romein, Jan en Annie, Erflaters van onze beschaving, Nederlandse
gestalten uit zes eeuwen. - Querido, Amsterdam, 1956, 901 pp.
Bijna tien jaren na de zesde druk verschijnt de zevende druk van dit vierdelig
omvangrijk werk in één handig deel op kunstdrukpapier. Alle 36 portretten - waarvan
er 19 door Jan Romein en 17 door zijn vrouw zijn geschilderd - zijn sinds de vorige
uitgave bijgewerkt, ofschoon niet grondig gewijzigd. In deze prettige uitgave komen
deze bondig en krachtig geschreven biografieën volledig tot hun recht. De twee
Romeinen hebben de gave de grote ‘erflaters’ niet in hun midden te plaatsen maar
uit en door hun midden te doen leven. Al belijden de auteurs in het ‘Woord Vooraf’
openlijk hun marxistisch standpunt, toch werkt dit niet storend in hun boek. Al zouden
wij wel hier en daar, b.v. voor een Erasmus, een Willem van Oranje, of een
Schaepman licht en schaduw anders aanzetten, toch geldt dit slechts nuances.
Alleen één uitlating heeft onze grondige verwondering gewekt. Jan Romein
verontschuldigt zich de Brusselaar Marnix van Sinte-Aldegonde en de Bruggeling
Simon Stevin in deze galerij van Nederlandse gestalten te hebben opgenomen (bl.
124-
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125). Wij verwachtten eer dat hij, als een der ontwerpers van de ‘Algemene
Geschiedenis der Nederlanden’ zijn excuses zou aanbieden voor dit eng
klein-Nederlands standpunt. Wellicht brengt de achtste druk hierin verandering.
M. Dierickx

d'Hulst, Henri, Het huwelijk van Filips de Schone met Johanna van
Castilië te Lier op 20 oktober 1496. - De Standaard-Boekhandel,
Antwerpen-Amsterdam, 1956, 63 pp., geïll., ing. 85 F.
Dank zijn opzoekingen in het privé-archief van de hertogen van Alva in Spanje biedt
de auteur in deze brochure de tekst van het huwelijksverdrag, verscheidene akten,
een korte beschrijving van de huwelijksplechtigheid te Lier en nog enige andere
documenten, samen met enige mooie foto's en een uitvoerige stamboom.
M. Dierickx

Huizinga, J., Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. - H.J.
Tjeenk Willink en zoon N.V., Haarlem, 1956, tweede druk, 161 pp., geïll.
f 7,90.
Dit kleine werk van de grote historicus Huizinga, behoort zeker tot zijn beste boeken.
Het is ontstaan uit drie voordrachten, die Huizinga in 1932 te Keulen gehouden
heeft. Omgewerkt tot een boek, onder de titel ‘Nederlands beschaving in de
zeventiende eeuw’ verscheen de 1ste druk in de Nederlandse taal in 1941. Nu, na
15 jaren is er een tweede druk verschenen, met vele illustraties doeltreffend verrijkt.
Huizinga was een uitnemend cultuurhistoricus, die in zijn visie vaak uitging van de
beeldende kunst, welke hij voortreffelijk wist te interpreteren. Zijn sterke, zuiver
geslepen taal kon altijd het juiste en tekenende woord vinden voor zijn originele
gedachten, zodat zijn werk niet alleen voor de geschiedkundige van belang is, maar
ieder die in het schone belang stelt, kan boeien. Deze tweede druk van dit mooie
werkje wordt dan ook graag aanbevolen.
C. de Groot

Literatuur
‘Spiegel der letteren’. Een nieuw tijdschrift voor Nederlandse
literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap. Onder redactie
van de prof. J. Aerts, W. Asselbergs, A. van Loey, P. Minderaa, E.
Rombauts, M. Rutten, H. Uyttersprot en van de hh. E. de Bock en G.
Schmook. Redactie-secretaris: Dr. L. Roose; Lange Schipstraat 22,
Mechelen.
Administratie: Uitgev. De Sikkel N.V., Antwerpen.
Abonnementsprijs: BF 200; vier aflev. per jaar.
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Deze nieuwe ‘Spiegel der Letteren’ heeft de bedoeling de geschiedenis van de
gehele Nederlandse letterkunde en de literatuurwetenschap te bestrijken. Maar
‘aangezien in het verleden de noordnederlandse literatuur na de Renaissance
uiteraard in overwegende mate de belangstelling heeft genoten en zij thans nog
ruimschoots haar deel krijgt in de in Nederland bestaande vaktijdschriften, zal
“Spiegel der Letteren” niet in de laatste plaats gewijd zijn aan de bestudering van
het zuidnederlandse deel van onze literatuur....’. Het wil m.a.w. een verwaarlozing
goed maken. Verder wil dit tijdschrift ‘een belangrijke plaats inruimen aan het
gespecialiseerd onderzoek, zowel van de literaire esthetica, de stilistiek, de
sociologisch, psychologisch of wijsgerig gerichte literatuurstudie, alsook de daarmee
samenhangende hulpwetenschappen’. Deze nieuwe Spiegel wordt dus hoofdzakelijk
de Vlaamse tegenhanger van het noordnederlandse De nieuwe Taalgids, maar
heeft ruimere horizonten. Dit grootscheepse initiatief zal de goedkeuring wegdragen
van elkeen, die zich voor de (Nederlandse) literatuur meer dan oppervlakkig
interesseert. Het is de eerste maal dat een redactie hoofdzakelijk uit Vlamingen
bestaande en bovendien behorend tot verschillende strekkingen, zulk een opzet
aandurft. Het eerste nummer (okt. 1956) lost in elk geval een stuk van die ruime
belofte in. Naast meer gespecialiseerde onderwerpen zoals de Aiol-fragmenten,
Colijn van Rijssele, Coornherts Rijckeman en Huygens' Cluyswerck, brengt P.
Minderaa ons een bespreking van V. d. Woestijnes Het menselijk brood, levert M.
Rutten een kroniek over de Nederlandse literatuurgeschiedenis sedert 1945 en
bovenal, verstrekt E. Willekens een zeer te waarderen Bibliografisch Overzicht 1955.
Dr. J. Noë

Poulet, Robert, La lanterne magique. - Nouvelles Editions Debresse,
Parijs, 1955, 262 pp., ing. Fr. F. 690.
Zeer persoonlijk, steeds verstandig, steunend op een soliede cultuur doch ieder
werk uit zichzelf verklarend en beoorde-
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lend, doorlicht de S. een uitgebreide reeks boeken van de moderne Franse
letterkunde met de heldere schijnwerper van zijn kritiek. Vooreerst worden een reeks
werken behandeld van schrijvers, wier gevestigde reputatie hen tot de oudere
generatie mag doen rekenen, zoals Montherlant, Céline, Mauriac, Chardonne,
Cocteau, Morand enz., vervolgens komt de jongere generatie aan de beurt, onder
wie Hervé Bazin, Jean Genet, Fél. Marceau, Fr. Sagan e.a. De criticus kiest onder
de overvloedige publikaties die werken, welke volgens hem bijzonder interesse
verdienen, zodat zijn studies tenslotte een algemene blik op de hedendaagse Franse
letterkunde mogelijk maken. In dit algemeen panorama zullen ongetwijfeld door
komende perspectiefverschuivingen bepaalde werken sterker reliëf krijgen, andere
naar de achtergrond terugwijken. Niettemin laat deze verzameling schrandere
besprekingen aanvoelen, hoezeer het nodig werd tot een eerste schifting en evaluatie
van de hedendaagse literatuur over te gaan. En wellicht zal men het met de conclusie
van de criticus niet oneens zijn, wanneer hij voor de huidige literaire produktie een
zekere verstarring in de creativiteit vaststelt, zodat ook thans nog de grote namen
van de Franse letterkunde dezelfde zijn als voor de generatie van tussen de twee
wereldoorlogen.
J. Dax

Quilliot, Roger, La mer et les prisons. Essai sur Albert Camus. Gallimard, Parijs, 1956, 284 pp., Fr. F. 690.
Het is altijd gevaarlijk te schrijven over mensen die nog in leven zijn, om de
eenvoudige reden dat het leven zelf speelt met wat aan inzicht werd verworven. De
scheppingsdrang van de kunstenaar bezit nu eenmaal de vrijheid, zijn eigen
vormentaal te doorbreken en van uit een door de exegese zorgvuldig beschreven
raaklijn tussen belendende gebieden, nieuwe, onvoorziene ruimten open te werpen.
Meer dan elders past hier dus omzichtigheid. Het essay van Quilliot - het beste dat
tot dusver over Camus werd geschreven - onderwerpt zich aan die eis: ‘en littérature,
comme dans la vie, rien n'est jamais acquis’ (p. 261). Maar juist deze bescheidenheid,
op eerbied afgestemd, leidt hem onfeilbaar in de analyse van een werk dat, gedragen
door vitale themata (zelfmoord en moord, gevang en schavot, zee en zon,
eenzaamheid en broederlijkheid, passie en onverschilligheid, onschuld en moraal,
onbegrensdheid en beperking), getuigt van een groeiende hang naar vrijheid en
rechtvaardigheid. Om zijn voorbeeldige trouw aan dit ideaal werd Camus geweerd
of gedwongen heen te gaan uit alle groeperingen waartoe hij heeft behoord en
zodoende teruggedrongen in een ghetto van morele eenzaamheid. Het essay wordt
voorafgegaan door een uitvoerige biografie en gevolgd door een zorgvuldig
opgestelde bibliografie.
J. Dax

Breedveld, Walter, Meneer Severeijnen. De Fontein, Utrecht; Sheed &
Ward., Antwerpen, 247 pp.
Na met zijn laatste roman een uitstapje te hebben gemaakt in een gefingeerd
niemandsland is Breedveld weer tot zijn geliefkoosde streek, het land tussen
Zalt-Bommel en Den Bosch teruggekeerd. Meneer Severeijnen is hoofdonderwijzer
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in een der dorpen uit die streek, een merkwaardige hoofdonderwijzer, die door de
originaliteit, de open en brede natuurlijkheid en directheid van zijn wezen gemakkelijk
in conflict komt met zijn benepen en kortzichtige omgeving. Zoals vaker bij Breedveld
is de hoofdfiguur ten voeten uit beschreven en staat hij levend en lijfelijk voor ons,
terwijl de bij-figuren niet voldoende uit de grondverf komen. Zou Severeijnens vrouw
bijv., indien zij werkelijk een zo ideale echtgenote is als Breedveld haar voorstelt,
niet onvoorwaardelijk de zijde van haar man gekozen hebben in het geval Mientje
Verwiel! Breedveld is een uitstekend verteller - getuige bijv. de eerste ontmoeting
met de baron - en weet te boeien; ook hier weer. Toch bereikt hij hier niet de diepte
en intensiteit van zijn beste roman ‘Hexspoor’.
J. van Heugten

Kiely, Benedict, Gods proeftuin. Vertaald. - De Fontein, Utrecht, 1956,
269 pp.
Deze Ierse roman beschrijft het leven in een Jezuieten-noviciaat. Wie weten wil hoe
het daar toegaat, kan dus hier terecht. De schrijver mystificeert een beetje om de
aandacht van de Jezuieten af te leiden, maar iedere lezer doorziet gemakkelijk het
spel. Vooral twee novicen worden bijzonder belicht, de een een aardige, dichterlijke
jongen, die helaas! naar een sanatorium moet, de ander een oud-journalist, die
reeds een verleden heeft en een smachtende jonge dame in de wereld achterlaat.
Of deze laatste tot een Jezuieten-noviciaat zou worden toegelaten, is meer
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dan twijfelachtig. Hij volhardt ook niet. Kiely heeft verdienstelijk werk geleverd met
dit verhaal en weet aldoor te boeien ondanks het wat monotone van een dergelijk
onderwerp. De, laten we het noemen, mystieke kant ener noviciaatservaring blijft
vrijwel buiten beschouwing, terwijl de anekdotische, dagelijkse, nuchtere zijde van
zulk een leven de volle aandacht heeft.
J. van Heugten

Simon, Pierre-Henri, Les regrets et les jours, vers et prose. - Edit. du
Seuil, Parijs, 1956, 142 pp.
Simon's poëzie, van klassieke vorm en structuur, met zorgvuldige woordkeuze en
welluidende klankharmonieën, rust op substantieven en adjectieven als de dragende
elementen van de gevoelsmededeling; een zekere invloed van het symbolisme, b.v.
van Mallarmé's en Verlaine's poëtiek, is licht speurbaar. Het leitmotiv van de bundel
is de elegisch bezongen weemoed van de veertigjarige, wiens leven de
jeugdverwachting van unieke en grootse ervaringen niet vervulde:
‘Ni deuil insigne ou belle folie,
Ni vol aventureux ni grand bond:
Ce fut ta loi d'atteindre le fond
De l'humain par la mélancholie’.

Doch in deze melancholie om vergane dromen en jaren, weet de dichter zich hoopvol
getroost en geschraagd door het gevoel van een sterke verbondenheid met zijn
kinderen in de grote levensstroom, waarin zij nu toekomst en verwachting dragen:
‘De beaux enfants en qui notre être se ressemble,
Sur le même sentier avancent à leur tour,
Témoignant que le fleuve où nous glissons ensemble
N'a pas tout emporté de nos bonheurs d'un jour’.

Hoewel van temperament een echt dichter, intimideert de waakzaamheid van de
zelfbewuste criticus Simon te zeer de lyricus dan dat deze zich spontaan aan de
poëtische uitdrukking van zijn ervaring zou overgeven. De beste literatuur van deze
verzenbundel geeft ons ongetwijfeld het proza achteraan, dat met atmosferische
geladenheid de wereld van jeugd en collegejaren oproept.
J. Dax

Rawicz, Slavonier, De barre vlucht. Ned. vert. van M. van der Meulen. Het Spectrum, Utrecht, 247 pp., f 7,90.
Het verhaal van zeven mannen, die uit een Russisch kamp in Siberië weten te
ontsnappen en door Mongolië, Gobiwoestijn, Tibet en de Himalaja koers zetten naar
India waar er na ruim een jaar trekken vier aankomen. Aan dit vluchtelingenrelaas
gaan enige hoofdstukken vooraf, handelend over de gevangenistijd en
verbanningsreis van de Poolse officier Rawicz, uit wiens mond de Engelse journalist
Ronald Donning het gehele verhaal optekende. Wederom maakt de lezer kennis
met de onmenselijke verhoormethoden, de beestachtige behandeling der
gevangenen door de Russen. Nog gruwelijker is de beschrijving van de laatste
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etappe der vijfduizend gevangenen, die aan lange kettingen vastgeklonken, dagen
en dagen in sneeuwstormen en ijzige Siberische koude als redeloos vee naar een
kamp worden gedreven. En te bedenken dat er duizenden van deze kampen zijn,
en dat daarin op dit ogenblik duizenden en duizenden gedeporteerd uit allerlei landen
en volken afgebeuld worden, verstoken van alle menselijkheid. - De barre vlucht is
een aangrijpend boek van gruwelijke ellende en diepe menselijkheid; een boek dat
ook laat zien wat een mens, die zijn leven en vrijheid wil veroveren, kan verduren
en overwinnen. Een boek dat ik om meer dan een reden ten sterkste te lezen
aanbeveel.
Joh. Heesterbeek

Saint-Exupéry, Antoine de, Un Sens à la vie. Textes inédits présentés
par Cl. Reynal. - Gallimard, Parijs, 1956, 262 pp., Fr. F. 550.
Onder deze titel werden een aantal vergeten teksten van St.-Ex. gebundeld:
L'aviateur, zijn eerste opstel (1926), reeds gedragen door de inslaande stijl van de
komende werken; reisreportages over Moskou en de Spaanse burgeroorlog, waarin
vele themata uit Terre des hommes, Le petit Prince en Citadelle een eerste
vormgeving vonden; drie persbijdragen, geschreven enkele dagen na München
(1938), waarvan de laatste, Il faut donner un sens à la vie des hommes, tot het
schoonste behoort van wat wij van hem ontvingen; verder nog enkele Inleidingen
op boeken van anderen. Ook de reeds bekende Lettre aux français en Lettre au
Général ‘X’ werden in deze verzameling opgenomen.
J. Dax
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Hemeldonk, Em. van, Schelde, snelle vliet.... (Berk en Brem-reeks, 18).
- Lannoo, Tielt-Den Haag, 1956, 284 pp., ing. Fr. 108, geb. Fr. 135.
Gedurende de bewogen napoleontische tijd werkt een groot antwerps zakenman,
Matthias Joostens, om zijn zaak zowel binnen de stad als in het buitenland uit te
breiden. Weldra wordt hij hierbij geholpen door twee weeskinderen, die hij heeft
aangenomen. Zijn heerszucht brengt hem in groot gevaar, maar de jongste, Cornelis,
zal hem uit de nood helpen. Wij vinden in dit historisch verhaal al de hoedanigheden
van de S.: zijn rustige vertelkunst, zijn liefde voor land en volk, en voor de simpele
mensen, zijn eerbied ook voor het schrijversambacht. Hij bezit een werkelijk talent
om een bepaalde tijdsgeest op te roepen, waarin de personen, als in een visioen,
verschijnen en weer plots verdwijnen. Hij ‘droomt’ zijn verhalen, wat hun stille
bekoorlijkheid nog verhevigt.
P. van Doornik

Fabricius, Johan, Setoewo de Tijger. - H.P. Leopold Uitgeversmij N.V.,
's-Gravenhage, z.j., 237 pp., f 7,90.
De voormalige controleur Van Rijn gaat Indonesië verlaten. Maar zijn gebied wordt
geteisterd door een tijger. Om ‘zijn’ mensen te beschermen stelt hij zijn vertrek uit
en maakt jacht op de tijger. Hij slaagt, maar bezwijkt. De kracht van het verhaal
schuilt vooral in de wijze waarop Fabricius de sfeer van het Sumatraanse land en
volk weet op te roepen. Zijn vertelkunst komt ook hier weer tot zijn recht. Een roman,
die iets betekent.
Bern. van Meurs

Barrett, William, Vreemdelingen op aarde. Vertaald. - De Fontein, Utrecht,
1956, 278 pp., f 8,90.
De auteur van ‘Gods Linkerhand’ en ‘Schaduw der Beelden’ heeft een nieuwe roman
gepubliceerd die ook wederom in het Nederlands verscheen. Het boek is even
subtiel van sentiment en psychologie, zo niet nog subtieler en verfijnder, als zijn
voorganger ‘Schaduw der Beelden’. Barrett voelt zich thuis en op zijn gemak in de
kronkelgangen der moderne psyche en weet er al de geheimen van. Het ‘plot’ is
ditmaal allermerkwaardigst. Een New-Yorkse actrice op hoog niveau is de vrouw
van een aller-simpelst Trappistenbroeder ergens in een Trappistenabdij. Hun zoon
is een honkbalspeler, die een ogenblik in de netten van een vampier verstrikt raakt,
doch tenslotte een parel van een meisje vindt. Onder Barrets pen worden al deze
ongewone dingen aanvaardbaar. De roman mist de vaart en de meeslepende
verwikkeling van ‘Schaduw der Beelden’, is echter een zeer respectabele prestatie.
Het is een boek van katholieke inspiratie.
J. van Heugten

Arkell, Reginald, De klokken van Merriford. - De Fontein, Utrecht, 1956,
190 pp.
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Reginald Arkell heeft een geestig en alleraardigst verhaal geschreven over een
verloren Engels dorpje, dat nog zijn middeleeuwse sluimer voortzet, tot er een
groepje Amerikaanse militairen een luchtbasis vestigen. De oude Parson of
dorpsgeestelijke, zijn jonge huishoudster en de klokken van zijn oud kerkje vormen
het middelpunt van heel dit gebeuren, dat oud en jong enige uren amuseren kan.
Een boekje van smaak en stijlvolle humor.
J. van Heugten

Cultuurleven
Scott, J.D., Life in Britain. - Eyre and Spottiswoode, London, 1956, 273
pp., 10 s. 6 d.
Ross, Victor, Basic Britisch (ill.). - Parrish, London, 1956, 120 pp., 10 s.
6 d.
De omslag van Scott's boek geeft de ondertitel A guide to British Institutions,
Traditions and Contemporary life, en ons is geen betere gids bekend. De
onderwerpen in dit boek besproken mogen dan al weinig oorspronkelijk zijn (de
geografie, bestuur, twee-partijensysteem, onderwijs, godsdienst, pers en B.B.C.,
enz.), de wijze waarop dit gebeurt is voortreffelijk. Behalve dat het een antwoord
geeft op vele kwellende vragen (wat is nu precies een ‘fellow of Balliol’, hoe zit het
tegenwoordig met dat eleven plus examen, wat is het verschil tussen een solicitor
en een barrister, wat krijgen ze voor niets dank zij The National Health Service,
enz.) geeft het een leerzame kijk op de ontwikkeling van het hedendaagse Engeland.
Daarbij is het boek buitenmate overzichtelijk, helder geschreven, terwijl S. iedere
abtracte uiteenzetting schuwt, maar steeds zijn onderwerp illustreert, met behulp
van het concrete voorbeeld, waaronder vooral de typische Engelsman zelf
ressorteert. Het lijkt ons een onmisbaar boek voor iedere leraar in het Engels, alsook
voor hem die om welke reden dan ook veel met Engeland en de Engelsen te maken
heeft. Het tweede boek is van het bekende genre. We be-
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doelen hiermede, dat weer eens flink de draak gestoken wordt met Engelse
gewoonten, toestanden, enz. Er bestaan reeds heel wat van dit soort humoristische
boeken en boekjes, en de grapjes die er in te vinden zijn raken wat overbekend. In
Ross' boekje komen we ook wel dergelijke oudbakken grapjes tegen, maar het
geheel is van een frisse geestigheid en rake persiflage, die het zonder twijfel hoog
op de ladder plaatsen van dit genre. Het simpele thema is wat een foreigner kan
overkomen die er in geslaagd is door naturalisatie opgenomen te worden in het
grote Britse gezin en nu ook als echte Brit wil leven, zonder op te vallen, zonder zijn
vroeger foreigner-schap te veraden. De twee boeken vullen elkaar op bijna volmaakte
wijze aan en zijn de vrij hoge uitgaven waard.
W. Peters

Schwann Reiseführer: Das Christliche Frankreich-Kathedralenfahrt; Das Christliche Italien - 1. Rome, 2. Toskana-Umbrien. - Telkens 128
pp., geïll. L. Schwann-Verlag, Düsseldorf, 1956, D.M. 4.80.
Athenäum-Kunstführer: U. Bruns, Niederlande; - G. Bandmann, Paris.
- Athenäum-Verlag, Bonn, 1956, 96 pp., waarvan 64 geïll. D.M. 6.80.
Sakralbauten in Frankfurt/Main. - Rütten & Loening, Frankfurt, 1956, 79
pp., geïll.
Naast de algemeen bekende reisgidsen die niet met het oog op een bepaalde
categorie mensen gemaakt zijn, verkrijgen nu ook kleinere uitgaven meer en meer
burgerrecht. Deze beperken zich meer tot één betrekkelijk klein gebied. Zij
karakteriseren zich echter voornamelijk doordat zij voor een bepaalde categorie
toeristen zijn opgesteld. In deze zin interesseren zich de Schwann-gidsen uitsluitend
voor het christelijk verleden. In de Kathedralenfahrt wordt geschiedenis en geest
van de gotische kathedralen in Noord-Frankrijk in een bevattelijke tekst uiteengezet.
Rome en de Noord-Italiaanse landstreken worden niet systematisch per kwartier
bezocht. De verschillende perioden worden in hun voornaamste monumenten
gereconstrueerd. De Athenäum-gidsen zijn volgens een gans andere formule
opgevat. Zij geven geen enkele toeristische aanduiding maar brengen in een groot
aantal kleine foto's een overzicht van de kunstschatten van een bepaalde stad of
land. Hoe interessant ook toch ziet men het betrekkelijke van een dergelijke poging
in als men weet dat het ganse bezit van het oudheidkundig museum van Leiden in
twee afbeeldingen wordt uitgeput. Merkwaardiger is de toeristisch opgevatte
monografie over de gewijde gebouwen van Frankfurt met een indrukwekkende reeks
moderne kerken in talrijke afbeeldingen en plattegronden voorgesteld.
G. Bekaert

Delen, A.J.J., De grafische kunsten door de eeuwen heen. - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1956, 280 pp., 20 × 80
cm., 187 afb., geb. F. 350.
De grote kenner van de grafische kunsten A.J.J. Delen heeft zijn uitzonderlijke
belezenheid - waarvan reeds verscheidene studies getuigden - nu in een overzicht
van de grafische kunsten door de eeuwen heen samengebracht. Hij zet dit overzicht
in met een uiteenzetting van de grafische technieken en een hoofdstuk over de
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sociale en esthetische betekenis van de grafiek. Hierna behandelt hij eeuw na eeuw,
land na land, techniek na techniek, de voornaamste uitingen van de grafische
kunsten. Men begrijpt dat er met een dergelijke indeling niet veel mogelijkheid
bestaat tot een synthetisch overzicht. De auteur doet dan ook niets anders dan in
een vlot geschreven tekst een verbazende eruditie neerleggen, die echter voor de
grafiek van de twintigste eeuw wel eens verwatert tot een loutere opsomming van
zeer te betwisten namen. Binnen deze beperkingen is dit nieuwe standaardwerk
van Delen een getuige voor de grootheid van de grafische kunsten en meteen een
onmisbare documentatiebron geworden. Tot dit laatste dragen ook de uitvoerige
lijst van graveursnamen en de uitgebreide bibliografie bij
G. Bekaert

Jedlicka, Gotthard, Die Matisse Kapelle in Vence. - Suhrkamp-Verlag,
Frankfurt, 95 pp., 25 ill.
De bekende kunsthistoricus Gotthard Jedlicka heeft in een monografie over de
Rozenkranskapel van de zusters Dominikanessen te Vence twee zeer interessante
opstellen verzameld. Het eerste is een fijnzinnig essay waarin een goed kenner van
Matisse diens laatste groot werk analyseert. Het tweede brengt een boeiend verslag
van een bezoek van prof. Jedlicka aan de bedlegerige Matisse. Wij zien en horen
er Matisse zelf aan het woord in een lange monoloog, vooral, maar niet uitsluitend,
over de kapel van
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Vence. Dit gesprek is een onmisbaar document voor de kennis van Matisse en voor
een juist begrip van zijn kapel.
G. Bekaert

Die Künste im technischen Zeitalter. - R. Oldenbourg Verlag, München,
1956, 136 pp., D.M. 3,80.
Het is zeer verheugend dat van dit werk een herdruk nodig bleek, want het boek is
het alleszins waard. De inhoud bestaat uit 7 voordrachten, die in nov. 1953 werden
gehouden voor de ‘Bayerische Akademie der Schönen Künste’. Guardini opent de
rij met een beschouwing over de invloed van de techniek op de verhouding van de
mens tot de natuur. Dan volgt Heisenberg met een uitermate waardevolle lezing,
waarin hij laat zien, hoe de modernste natuurwetenschap de mens heeft ontdekt
als wezenlijk behorend tot deze wetenschap zelf; een thema, dat voor het algemene
onderwerp van deze cyclus van direct belang is. Vooral aan deze voordracht knopen
de andere sprekers aan, zodat we hier wel de kern van dit boek mogen zoeken.
Heidegger behandelt de vraag naar de techniek in een (vanzelfsprekend) moeilijk
verstaanbare beschouwing en komt tot de enigszins verrassende conclusie, dat
juist de kunst zeer geschikt is, om ons het antwoord op deze vraag te doen vinden.
Na deze meer algemene beschouwingen volgen drie lezingen van Preetorius, Jünger
en Riezler, die resp. de beeldende kunst, de woordkunst en de muziek behandelen,
juist in zoverre deze door de techniek worden beïnvloed. Tenslotte maakt Schröter
de balans op in een voordracht, die culmineert in een hoopvol uitzicht, dat de mens,
- ondanks de grote moeilijkheden die dit met zich zal brengen -, er toch in moge
slagen de z.g. demonische macht der techniek om te buigen tot wat zij werkelijk is:
een uit God stammende weldaad aan het mensengeslacht. Stuk voor stuk zijn het
voordrachten van hoog gehalte, die een grondige bestudering alleszins waard zijn.
P. v. Breemen

Marck, Dr. J.H.M. van der, Romantische boekillustraties in België. - J.J.
Romen en zonen, Roermond, 1956, 294 pp., geïll., f 17,50.
Romantische boekillustraties in België zijn nog niet vaak een onderwerp van studie
geweest. Dit is dus een goede voorwaarde, om er een proefschrift over te schrijven.
Men heeft het voordeel een gebied te betreden, dat nog niet in alle richtingen
omgewoeld is. Dr. van der Marck heeft nu een uitstekende verhandeling over dit
onderwerp geschreven, die de volle belangstelling verdient. In een viertal boeiende
hoofdstukken geeft hij een goed inzicht in de geestelijke achtergrond van de
romantiek, en een interessant overzicht van de opkomst, hoogtij en neergang van
de romantische boekillustratie. Het boek is zeer vlot en boeiend geschreven, zodat
het in dit opzicht allerminst valt onder het genre saaie proefschriften, waarvoor men
vreest om er aan te beginnen. Toch is heel zijn betoog zo degelijk opgezet en
wetenschappelijk verantwoord, dat het weliswaar nog geen meesterstuk is, maar
wel een voortreffelijk proefschrift. De uitgave is zeer goed verzorgd, zodat liefhebbers
van boek- en prentkunst met dit boek zeer gelukkig zullen zijn.
C. de Groot
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Weingartner, Josef, Unterwegs, Lebenserinnerungen von J. Weingartner.
- Felizian Rauch, Innsbruck, 1951, 196 pp., S 42.
Josef Weingartner is niet alleen een veelzijdig kunsthistoricus, hij is ook een boeiend
verteller. Een historicus moet trouwens ook, wil hij in zijn vak slagen, een goed
verteller zijn, want anders wordt zijn wetenschap dor als een beukenhaag in de
winter. Weingartner geeft in dit boekje de geschiedenis van zijn leven. Hij verhaalt
ons geen wereldschokkende feiten, maar toch is alles wat hij vertelt zeer belangrijk,
omdat ieder mensenleven, dat streeft naar de verwezenlijking van zijn idealen de
volle belangstelling verdient. Het leven van Weingartner heeft naast veel successen,
ook teleurstellingen gekend, maar zij hebben deze mens niet verbitterd, doch wel
zeer wijs gemaakt. Daarom is de lectuur van dit boek een grote vreugde voor ieder,
die in de behaalde overwinningen van een goed strijder, kracht wil putten voor eigen
leven en daden.
C. de Groot

Brion, Marcel, Mozarts Meisteropern. - E. Rentsch. Verlag,
Erlenbach-Zürich und Stuttgart, 1956, 76 pp., D.M. 4,90.
In het kader van een jubileumuitgave ter herdenking van Mozart's 200e geboortedag,
schreef de Franse auteur Marcel Brion vier kleine essais over de opera's: Le Nozzi
di Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte en Die Zauberflöte. De essentiële gedachten
hieruit werden door Hans Kühner in het Duits vertaald. Als cen-
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traal thema koos Brion de wijze, waarop Mozart de liefde in zijn opera's benadert.
Zijn heldere visie hierop geeft de lezer een dieper inzicht in deze meesterwerken
der muziek.
Fons Schellekens

Biografie
Trochu, F., Bernadette Soubirous, Ned. van G. Smit, met 184 foto's van
L. von Matt. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 266 pp., 184 pl., ing.
Fr. 195, geb. Fr. 235.
In de reeks ‘biografieën in beeld’, waarin reeds Fr. van Assisi, Pius X en Ignatius
van Loyola aan de beurt kwamen, werd nu, vermoedelijk met het oog op het komende
Lourdes-jaar, ook aan Bernadette een boekdeel gewijd. Het fotografisch
documentatiemateriaal, door L. von Matt verzameld, getuigt eens te meer van zijn
feilloze kunstzin en zijn ongeëvenaard vakmanschap. Met een landschap, een
typische close-up of de fotocopie van een handschrift, geeft het vaak een dieper en
juister inzicht in een hele levensfase, dan lange bladzijden psychologische analyse
of historische reconstructie dit zouden vermogen. Mgr. Trochu, die nog onlangs een
zeer verdienstelijke Bernadette-biografie publiceerde, beschrijft sober en innig het
leven van de kleine zienster, de kloosterlinge, de heilige. Alleen de slot-bladzijden,
aan Lourdes gewijd, vallen o.i. te bleek uit, wellicht omdat zij te nauw bij de foto's
willen aansluiten. De vertaling van G. Smit is rustig en keurig, maar gaat wel eens
aan belangrijke nuanceringen van de Franse tekst voorbij (het ‘sauvetoi’ op blz. 73
b.v. wordt door ‘red u’ vertaald, terwijl het hier ‘maak dat je wegkomt’ betekent). De
typografische uitvoering is even volmaakt als die van de andere delen van de serie.
L. Monden

Avermate, Roger, Albert van Dyck (1902-1951). - Elsevier,
Brussel-Amsterdam, 1956, 60 pp., 16 pl., 8 klpl., ill., 23 × 30 cm., geb.
Fr. 385 (leden ‘Non Solus’: Fr. 345).
De monografie die Roger Avermaete wijdde aan Albert Van Dyck (1902-1951) is in
alle opzichten onberispelijk. Een vlot essay, prachtige keurenreprodukties, goede
tekeningen en zwart-wit-platen. Een boek tot in het laatste detail verzorgd. Alleen
is het jammer dat aan die literatuur en uitwendige luxe geen steviger waarde
beantwoordt van het werk waar het tenslotte om gaat.
G. Bekaert

Varia
Lewis, C.S., Till we have Faces. A Myth retold. - G. Bles, Londen, 1956,
320 pp., geb. sh. 15. -.
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De bekende anglikaanse apologeet en geestelijke schrijver zoekt steeds naar nieuwe
vormen om het oude christelijke geloof op bevattelijke wijze aan zijn verheidenste
land- en tijdgenoten bij te brengen. Dit keer viel zijn keus op de Griekse mythe, zo
aangepast voor de humanistische en fabulatorische aard van de Engelsman. Psyche
wordt bemind door de ‘god’. In grootse visioenen wordt zijn transcendentie
gesuggereerd, en staan wij dus ver van de zinnelijke liefde van Eros, de zoon van
Aphrodite. Ook het paleis van de god blijft onzichtbaar voor mensenogen. S. verlaat
het sexuele plan en brengt ons op de drempel van de mystiek. Het verhaal zelf wordt
met sterk dichterlijke inspiratie verteld door Orual, de prinselijke zuster van Psyche,
ergens in een barbaars noordelijk land. Het wordt gesteld als een aanklacht tegen
de goden. In het tweede deel volgt een naschrift van Orual, die inmiddels koningin
is geworden. Leed en ervaring hebben haar gezuiverd. In droombeelden ontvangt
zij het antwoord van de godheid, haar rechtspraak. Elke mens draagt een masker.
Hij vergeet zijn diepste eigenheid in ijdelheid, succes, drukdoenerij en betweterige
redeneringen. Zijn meest afschuwelijk masker is het heidendom, het masker van
Ungit-Aphrodite: hoogmoed, ikzucht en vernielende haat, als grondtoon bij elke
poging tot liefde. Alleen hij die zijn diepste gelaat terug vindt - Till We Have Faces
- zal van aanschijn tot aanschijn voor de Godheid verschijnen. Het is werkelijk een
aangrijpende vertolking van de christelijke liefde en van haar diepste bron: de
geweldig-zachte aanspraak van God zelf.
P. Fransen

Buechel, Wolfgang, Wille, Wunder, Welt. - Verlag Butzon u. Bercker,
Kevelaer, 1956, 32 pp., D.M. 0,50.
‘Entscheidung’ is de titel van een reeks Duitse kleine boekjes, uitgegeven door A.
Pereira S.J., die een korte maar betrouw-
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bare oriëntering wil geven in de problemen van deze tijd. Verschenen reeds: Ordnung
und Freiheit van G. Wetter, over het dialectisch materialisme, Welt im Umbruch van
O. von Nell-Breuning over de sociale evolutie, Kirche und Freiheit, door A. Hartmann,
over de christelijke verdraagzaamheid, en tenslotte het vierde van deze eerste reeks:
Wille, Wunder, Welt van W. Büchel. Hierin wordt het probleem van de verhouding
van het modern fysische wereldbeeld tot het christelijk geloof behandeld. Zeer
objectief en voorzichtig worden de verschillende aspecten onderzocht, die na het
hevig anti-godsdienstig positivisme van de vorige eeuw een verzoening tussen
‘geloof en wetenschap’ schijnen te hebben teweeggebracht. Tengevolge van de
relativiteitstheorie, de quantenfysica, de statistische opvatting van de natuurwetten
begint men in wetenschappelijke kringen en publikaties met belangstelling en dikwijls
met enthousiaste instemming te spreken over de vrijheid van de wil, over de
mogelijkheid van het mirakel en over de schepping uit het niet. Hoe verheugend
deze toenadering ook weze, toch heeft zij haar eigen moeilijkheden, en we staan
voor de merkwaardige paradox, dat vijftig jaar geleden de apologetiek zich tegen
een atheïstisch georiënteerde wetenschap had te verdedigen, terwijl zij nu een al
te vriendelijk gestemde wetenschap op haar grenzen moet wijzen. Wie van deze
karakteristieke verschuiving in het hedendaagse denken op de hoogte wil zijn, vindt
in dit boekje een heldere en veilige gids.
F. De Raedemaeker

St.-John-Stevas, Norman, Obscenity and the Law. - Secker and Warburg,
London, 1956, 290 pp., 25 sh.
Deze studie geeft een zeer instructief overzicht van de geschiedenis van wat in
verschillende perioden als obsceen en indecent geschrijf werd gekwalificeerd. Hieruit
wordt duidelijk hoe moeilijk het is dit begrip juist te omschrijven. Nu tracht schr.
nergens een definitie te geven van het obscene of het pornografische, maar beperkt
zich uitsluitend tot wat in de loop der tijden blijkens 's lands's wetten of uitspraken
van een rechter hieronder in feite gerekend werd te vallen. Dit kan schr. nauwelijks
kwalijk genomen worden, omdat hij, zoals uit de titel blijkt, zich van meet af aan
beperkte tot hetgeen de wet over het obscene naar voren brengt. In een uiterst
moeilijke materie wijst hij ons op begane paden en doodlopende weggetjes, hetgeen
op zich verdienstelijk is. Bovendien geloven wij dat hij indirekt daarmede toch ook
heeft aangegeven in welke richting gezocht moet worden voor een juiste omschrijving
van het begrip obsceen. Het lijkt ons, in deze dagen van vulgaire magazines en
steeds realistischer geschrijf, een hoogst nuttig boek.
W. Peters

Savatier, R. La responsabilité médicale (Centre d'Etudes Laennec). Lethielleux, Parijs, 1956, 86 pp.
De bekende jurist, professor te Poitiers, heeft in het jaar 1948 drie lezingen gehouden
aan de universiteit van Leuven, over de veelzijdige verantwoordelijkheid van de arts
in de uitoefening van zijn beroep. Wij lezen hier, in enkele zeer gedrongen en toch
boeiend gestelde bladzijden, datgene wat de kern uitmaakt van zijn onlangs
verschenen Traité de droit médical. Dit boekje, dat jammer genoeg op zeer armoedig
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papier werd uitgegeven, vormt hier ongetwijfeld de beste handleiding toe. Dokters,
juristen en moralisten zullen het met vrucht en belangstelling lezen.
A. Snoeck

Blaser, Werner, Tempel und Teehaus in Japan. - Urs-Graf-Verlag,
Olten-Lausanne, 1955, 156 pp., waarv. talr. pl. en klpl., 24 × 31,5 cm.,
geb.
In een schitterend boek bestudeert Werner Blaser, thans werkzaam aan de
Hochschule für Gestaltung te Ulm, de Japanse architectuur in haar betrekkingen
tot de moderne architectuur. In de eeuwenoude wetten van de Japanse rituele
bouwkunst liggen de nieuwste ontdekkingen van de moderne architectuur besloten,
met haar openheid voor de natuur, haar beweegbare wanden, haar vastgestelde
verhoudingen, haar zuiver afgelijnde vormen. Zeer bijzonder werkt de auteur de
vergelijking uit tussen de Japanse bouwkunst en het oeuvre van Mies van der Rohe.
De opzet van het boek wordt pas helemaal duidelijk bij het bekijken van het
uitstekende fotomateriaal en de perspectieftekeningen.
G. Bekaert

Roth, Eugen, Sammelsurium. Freud und Leid eines Kunstsammlers. Carl Hanser Verlag, München, 1955, 96 pp., gëill. D.M. 7.80.
Het leven van de verzamelaar is aan velerlei emoties onderhevig. Het zijn afwisselend
prettige en teleurstellende ervaringen, maar doorgaans overweegt toch de vreugde,
zodat Goethe wel mocht op-
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merken, dat de verzamelaar steeds een gelukkig mens is. De bekende Duitse
humoristische dichter Eugen Roth vertelt in dit boekje op geestige wijze over de
avonturen, die een verzamelaar kan meemaken, en dan nog in 't bijzonder die hij
zelf op dit gebied ondervond. Hij bracht een interessante collectie prenten, vooral
uit de tijd van de romantiek, bijeen, en dat dit niet steeds zonder verrassingen verliep,
is wel duidelijk. Maar deze ervaringen moet u Eugen Roth zelf horen vertellen. U
zult hem voortdurend aan 't woord laten, en pas heengaan als zijn verhaal uit is.
Het is een boeiend en smaakvol uitgegeven boekje, dat graag wordt aanbevolen.
C. de Groot

Joly, Cyril, Tanks aan de horizon. Vert. door Dick Ouwendijk. - Foreholte,
Voorhout, 1956, 344 pp., f 9.90.
De strijd der tanklegers in de laatste wereldoorlog in het Noorden van Afrika. De
schrijver zelf heeft de strijd in Noord-Afrika zelf meegemaakt en hij beschrijft er de
verschrikkelijke werkelijkheid van. Met weinigen samengeperst in hun tank die voor
sommigen bescherming maar voor velen een vreselijke dood in een laaiende
benzinebrand betekende, bedwongen de tanksoldaten hun angst, hun afkeer van
de dood; de zenuwslopende spanning van een frontgevecht, kortom de ellende der
tanksoldaten heeft Joly zeer knap beschreven. Namen als Tobroek en El Alamein
klinken ons na zoveel jaren nog levendig in de oren. In dit boek maken we de zware
strijd onder de verzengende Afrikaanse zon en in de barre woestijnen mede; de
vele tegenslagen en nederlagen der Engelsen in de jaren 1940-1942, tot het getij
keert en in 1943 de zegevierende opmars onstuitbaar voortgaat. Voor wie zich nog
eens verdiepen wil in deze oorlogs-episode, is dit boek aangewezen lectuur. Hij kan
er in ieder geval nog eens uit leren hoe gruwelijk een moderne oorlog is.
Joh. Heesterbeek

Eyken, Albert van, The Status of Man in the Universe. - Longmans,
London, 1956, 128 pp., 7 sh 6 d.
De plaats van de mens in het heelal is de laatste eeuwen direkt in het geding
gekomen door de heliocentrische theorieen van Copernicus, de evolutieleer van
Darwin, Freudiaanse invloeden in de psychologie, om niet te spreken van
materialistische en naturalistische tendensen van de laatste honderd jaar. Voor
velen is de mens daarom, zo niet een dier op een onbeduidend kleine planeet, dan
toch maar weinig meer dan een sociaal-biologisch verschijnsel van bijzonder klein
formaat. Schr. geeft in enkele opstellen een rechtzetting van deze en dergelijke
dwalingen, waarin hij de scholastieke cosmologie en psychologie als veilige gids
gebruikt. Erg oorspronkelijk is het boekje niet en alleen zij, die enigszins thuis zijn
op het gebied van de scholastieke filosofie, zullen met profijt deze opstellen lezen.
W. Peters

De Boodschap van Abbé Pierre. De stem der mensen zonder stem. - De
Fontein, Utrecht; Sheed & Ward, Antwerpen z.j., 175 pp., f 4,50.
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Oorspronkelijke titel: L'Abbé Pierre vous parle. Nederlands van J. van
Geloven M.S.C.
Ofschoon het gesproken woord veel verliest, wanneer het in druk verschijnt en
zeker, wanneer het bovendien in vertaling wordt uitgegeven, zal toch niemand, die
deze voordrachten van Abbé Pierre ter hand neemt aan de bezielende invloed er
van ontkomen. Dit doorleefde christendom zal meer bijdragen tot de juiste
verhoudingen onder de mensen dan alle diplomatieke en politieke activiteit.
Bern. van Meurs

Smit, Jan, De dirigent en zijn koor. - Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1956, 189 pp., geb. f 9,50.
Het is een verheugend feit, dat onlangs in de Nederlandse taal een actueel boek
over koordirectie is verschenen. Tot dusver werd dit onderwerp meestal voornamelijk
vanuit het oogpunt der dirigeertechniek behandeld; de psychologische aspecten
werden daarbij te veel verwaarloosd. Jan Smit nu verstaat de kunst om de menselijke
en artistieke kant van het dirigeren in een boeiend geschreven betoog te belichten.
Achtereenvolgens bespreekt hij: het dirigeren in ruimere en engere zin, stemvorming,
de psyche van het koor, opstelling, koor en koorleden, repetitie en nog enkele
kleinere onderwerpen. Uit de wijze, waarop hij deze onderwerpen behandelt, spreekt
duidelijk de ervaring van de koorpedagoog, die zich de problemen, waarvoor ieder
koor zijn dirigent stelt, sterk bewust is. Dirigenten van koren, maar ook van orkesten,
vooral wanneer zij veel met dilettanten musiceren, zullen in dit boek voor hun
moeilijkheden vaak een praktische oplossing kunnen vinden.
Fons Schellekens
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Jores, Artur, Der Mensch und seine Krankheit. - Ernst Klett Verlag,
Stuttgart, 1956, 167 pp., D.M. 12,80.
De auteur-medicus vraagt in dit werk aandacht voor het psychische element in het
ziek-zijn, de psychogenetische factor in het ziek-worden, de psychotherapeutische
benadering van de zieke mens en voor de pedagogische ruimte ter voorkoming van
storingen in de zelfontplooiing. Uit zijn antropologische beschouwingen, met name
over de specifiek menselijke (i.c. psychosomatische) ziekten, komt een
oorspronkelijke omschrijving van het begrip ‘ziekte’ naar voren: ‘Krankheit ist das
Prinzip der Natur, das Einzelindividuum zu zerstören. Dieser selbstzerstörerische
Akt wird vorzugsweise - aber nicht ausschlieszlich (Infektionskrankheiten) - dann
vollzogen, wenn das Leben entweder aus äuszeren (Gefangenschaft) oder inneren
Gründen (spezifisch menschliche Krankheit) keine Möglichkeit zur Selbstentfaltung
mehr hat oder diese an dem natürlichen Ende des Lebens vollendet ist’. Jores
benadrukt de gewenstheid ener tautologie en van een retour naar waarachtig geloof.
De auteur bekent zich in menig opzicht voorstander van de allengs klassieke
opvattingen van Von Weizsäcker. Aan de constitutionele factor in de aetiologie ook
van de psychosomatische ziekten kent hij minder betekenis toe dan te doen
gebruikelijk is. Laatstgenoemde veronachtzaming van de herediteit doet echter
weinig af aan de waarde van deze publikatie, welke aan medici en studerenden ten
zeerste wordt aanbevolen.
J.J.C. Marlet, arts

Het Medisch-Opvoedkundig Bureau in pedagogisch perspectief. Verslag
van de studiedagen op 15 en 16 april 1955 belegd door het Centrum van
Katholieke Medisch-Opvoedkundige Bureaux. - Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1956, 53 pp., f 1,50.
Het ideëel pedagogisch aspect van het M.O.B.-werk werd toegelicht door Prof. Dr.
M.J. Langeveld in een schier Diepenhorstiaanse betoogtrant. Dit stilistisch zeer
verzorgde en boeiende betoog kwam neer op een verwijt: de M.O.B.-werkers zouden
niet waarachtig pedagogisch ingesteld zijn. In een relatief simpele taal bracht
zenuwarts H.M. Hagemeyer het medisch aspect naar voren. De vergaderden bleken
van mening, dat deze op de huidige praktijk afgestemde voordracht meer
psychologisch dan zuiver medisch was. Dr. N. Perquin S.J. bracht enige
gezichtspunten voor een sociale pedagogiek te berde, als zodanig verrassend, en
vruchtbaar voor de discussie, maar vooralsnog praktisch onbruikbaar voor de
momenteel realiseerbare doelstelling van het M.O.B.-werk. Het resultaat van de
studiedagen, samengevat door de psycholoog J. Linschoten, was een verdiept
inzicht en een verdiepte problematiek. De bijeengekomenen gingen vermoedelijk
met meer vraagtekens naar huis dan waarmee ze op de vergaderplaats waren
gearriveerd.
J.J.C. Marlet

Hausenstein, Wilhelm, Abendländische Wanderungen. - Schnell und
Steiner, München, 1956, 340 pp., geïll., D.M. 12,80.
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Dit boek is een verzameling van studiën en schetsen, door Wilhelm Hausenstein
bijeengebracht uit de verschillende perioden van zijn rijk en welbesteed leven. Men
krijgt daarom ook een zeer goed overzicht, over de ontwikkelingsgang van de
gedachtenwereld van deze vermaarde kunsthistoricus. Zijn belangstelling heeft zich
gewend naar vele richtingen, maar zijn grote liefde heeft toch wel zijn eigen schoon
vaderland, en blijkbaar ook de kunst van de barok. Op deze thema's komt hij
herhaaldelijk terug, en wij herinneren ons ook een ander werk van Hausenstein,
over de geest van de barok, waarin hij zeer nadrukkelijk zijn bewondering voor deze
cultuurperiode belijdt. Wilhelm Hausenstein beschikt over een voortreffelijke stijl,
waardoor het lezen van zijn boeken tot een waar genot wordt. ‘Abendländische
Wanderungen’ bezit in hoge mate ook deze kwaliteit. Het is bovendien rijk
geïllustreerd, zodat men met zeer veel nut zal kennismaken met dit boek.
C. de Groot

Rembrandt-Kalender 1957. - Boekencentrum, 's-Gravenhage, f 4,90.
Het boekencentrum te 's Gravenhage heeft in het Rembrandtjaar een zeer mooie
en smaakvolle kalender met zes en twintig tekeningen van Rembrandt uitgegeven.
De bedoeling is deze kalender voort te zetten, zodat wie deze kalender enige jaren
achter elkaar bestelt, in het bezit komt van een aardig aantal Rembrandt-tekeningen.
M.S.
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[1957, nummer 5]
Johannes Jörgensen (1866-1956)
A. Janssen
DAAGS na de dood van Johannes Jörgensen (29 mei 1956) schreef het belangrijkste
Kopenhaagse dagblad, Politiken: ‘Met Johannes Jörgensen heeft Denemarken niet
alleen de laatste overlevende van de generatie van uitnemende lyrici verloren, die,
na de lange droogteperiode van het naturalisme, in de negentiger jaren de Deense
poëzie zuiverden en tot nieuw leven wekten, maar met hem is tevens heengegaan
de enigste schrijver met wereldnaam, die ons overbleef na de dood van Andersen
Nexö’.
Deze bekeerling van de generatie van Léon Bloy, Claudel, Maritain, Verkade,
Pieter van der Meer de Walcheren, was in de jaren voor en na de eerste wereldoorlog
wel de meest gelezen Deense schrijver in de katholieke wereld, en is nog de meest
gelezen katholieke schrijver in Denemarken. Wie zijn geloof niet delen, lezen hem
om zijn boeiende, geestige verhaaltrant, de warmte en de glasheldere eenvoud van
zijn stijl en de eerlijkheid van een goed mens, die zich geeft zoals hij is. In het
buitenland vooral bekend als hagiograaf, blijft hij onder de Denen toch op de eerste
1)
plaats voortleven als een van hun beste lyrici .
Johannes Jens Jörgensen werd de 6e november 1866 geboren te Svendborg, een
havenstadje op Funen. Het landschap van Funen, waar de anemonen bloeien in
de schaduw van hoge beukenbossen, en waar men, wandelende door glooiende
korenvelden, plotseling een uitzicht heeft op de Grote Belt, heeft zijn natuurgevoel
gewekt en is altijd een bron van zijn inspiratie gebleven. In 1948 heeft hij er nog een
dichtbundel, zijn laatste, aan gewijd (Fyen og andre Digte).
Zijn vader, kapitein op de grote vaart, was een zwijgzaam man. De kinderen
werden opgevoed door hun moeder, een zachte, fijngevoelige, diep-godsdienstige
vrouw. De Jörgensens waren luthers, zoals iedereen in Svendborg; later zou
Johannes' moeder met haar beide dochters overgaan naar het methodisme.
Op 16-jarige leeftijd vertrok hij naar Kopenhagen om er zijn gymnasiale studies
te voltooien. In de ‘cel van Dr. Faust’ - zo noemde hij het dakkamertje bij de
schoenmaker, waar hij in de kost was - las hij alles wat hij kon bemachtigen uit de
Scandinavische literatuur (Ibsen, Brandes), van Duitse en Engelse dichters (Byron,
Shelley), van Franse

1)

Afkortingen: UV (Udvalgte Vaerker, 7 dln., Kopenhagen 1915; de voornaamste tot dan toe
verschenen werken); MLL (Mit Livs Legende, 2 dln., Kopenhagen 1949; autobiografie).
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en Russische schrijvers (Zola, Taine, Renan, Turgenjew). Verder dweepte hij met
de Russische nihilisten.
De diepste indruk maakten op hem Georg Brandes' Voornaamste stromingen in
de Europese letterkunde van de 19e eeuw (Hovedströmninger, 1871). Langs de
literatuur bracht deze profeet van de toenmalige jongeren een naturalistische,
positivistische, individualistische levensbeschouwing, bekend als ‘radicalisme’ of
‘de moderne doorbraak’. De literatuur moest het leven dienen en over meer concrete
en actuele dingen handelen dan vogelenzang en maneschijn. Ze moet zich wenden
tot de werkelijkheid, d.w.z. de waarneembare wereld, zo ruim mogelijk opgevat,
‘van de brooste elfenmelodie van Shelley tot de kaassymfonie van Zola’. Overgave
aan de natuur, maar binnen de natuur zelf en niet vanuit ‘de bovennatuur der
dogmatiek’ (G. Brandes). De werkelijkheid is ook het subject met zijn beleving van
de uitwendige wereld door vrije gedachte, vrije moraal en individuele stijl.
Toen de tijd voor de inschrijving aan de universiteit aanbrak, was er geen sprake
meer van de oorspronkelijke opzet: de theologie. Hij koos klassieke en germaanse
filologie. Zijn leefwijze was die van de onbemiddelde student: een bescheiden
studiebeurs, het geven van privaat-lessen, maaltijden bij een weldoener.
In 1886 trok hij als lid van de sociaal-democratische studentenvereniging mee in
een 1 mei-manifestatie ‘met het volk, midden in het volk, achter de vaandels van
het oproer’ (MLL I 68). Dit was zijn conservatieve maecenas te bar en hij wees hem
de deur. Zijn studentenleven benaderde nu steeds meer het bandeloze ‘vie de
Bohème’, zoals het te lezen was in de literatuur van die dagen.
Natuurminnaar als hij was, en ‘omdat de natuurwetenschappen meer met de
nieuwe ideeën overeenkwamen dan de verlepte filologie’ (MLL I 73), volgde hij vanaf
1886 de colleges en practica in dier- en plantkunde. Hij werd een vurig aanhanger
van Darwin, meer nog van het monisme van Haeckel, en kwam tot een
evolutionistisch pantheïsme, sterk poëtisch gekleurd. Want de poëzie zat hem in
het bloed, en behield tenslotte de overhand. In 1887 verscheen zijn eerste bundel,
Verzen (Vers), enigszins gekunstelde gedichten, beïnvloed door de Engelse lyriek,
vooral Swinburne, met een geforceerde drang naar oorspronkelijkheid, in de trant
van:
Op de witgrijze stengel van mijn ruggemerg wiegen
de gedachten-telende bladeren van mijn hersenbloem (p. 57).

Dit was het enigste fragment, dat het grote publiek bereikte, namelijk door de spot
in de dagbladen.

Streven. Jaargang 10

403
Met dat al was de economische situatie onhoudbaar geworden; het romantische
Bohemer-leven van de dichter-student dreigde te ontaarden in een volkomen
haveloos bestaan. Jörgensen zei de studie vaarwel. Door bemiddeling van Georg
Brandes werd hij redacteur aan een beurskrant, Kjöbenhavens Börstidende. Ook
restte hem tijd voor eigen publicaties. In elk geval was er enige vastheid in zijn leven
gekomen. In 1891 trad hij in het huwelijk. Toen in 1892 het half-literaire, half-zakelijke
beursblad kapsijsde, was Johannes Jörgensen reeds bekend als dichter (Stemninger,
1892), als essayist (Baudelaire, Shelley; enige jaren later: Verlaine, Huysmans,
Léon Bloy) en als schrijver van korte romans: Een vreemdeling (En Fremmed, 1890),
Zomer (Sommer, 1892), weldra gevolgd door De levensboom (Livets Trae, 1893)
en Heimwee (Hjemvee, 1894). Deze realistische vertellingen, in de trant van de
toenmalige Bohème-literatuur, vertonen een sterk autobiografische inslag. Naast
de religieuze belijdenis van Mit Livs Legende doen ze aan als een ‘profane biecht’,
zoals een criticus het uitdrukte. De naturalistische sfeer en schrijftrant van Jörgensen
betekent echter geen onvoorwaardelijke instemming met de waargenomen
werkelijkheid. De totaalindruk is die van onvoldaanheid over de leegheid en de
beklemming van een bestaan binnen de ommuring van het naturalisme.
Eenzelfde onrust klinkt in de bundel ‘Stemmingen’. De natuur en de gevoelens,
die zij oproept, zijn uitdrukkingsmiddel voor het diepere zieleleven van de dichter:
zijn onbevredigdheid en eenzaamheid, zijn brandende drang naar geluk, dat hij
zocht in genot en literaire roem, en zijn droefgeestigheid, als zijn ‘dromen van roem
en vrouwen’ zich oplossen in het niet. Niet het autonome ik, maar overgave aan de
natuur, als aan een hogere macht en een wet die gehoorzaamheid eist, moet redding
brengen.
Het symbolisme, reeds merkbaar in ‘Stemmingen’, zou in de negentiger jaren
uitgroeien tot een open reactie tegen het naturalisme: de zgn. ‘lyrische doorbraak’.
De voornaamste exponenten van ‘de negentigers’ waren J. Jörgensen en zijn
vrienden, Stuckenberg en Claussen, eveneens bekende dichters. De objectieve
waarneming van de werkelijkheid en de nauwkeurige weergave ervan konden hen
niet langer bevredigen. Ze vermoedden in en achter de verschijnselen een diepere
zin, een inwendige samenhang, een hogere werkelijkheid. Ze voelden, dat het leven
niet alleen dat is wat met zintuigen of rede gevat kan worden, maar een mysterie.
Hun leermeesters waren de Franse symbolisten (Baudelaire, Verlaine, Mallarmé).
Ook van Nietzsche ging een sterke invloed op hen uit. Orakelspreuken als ‘Die Welt
ist tief, und tiefer als der Tag gedacht. (....) Alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe
Ewig-
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keit!’ kwamen als een leitmotiv bij de negentigers terug. De reactie tegen het
naturalisme, hoezeer ook verweven met kunst en literatuur, was geen louter
esthetische aangelegenheid, evenmin als het naturalisme zelf dat geweest was.
Het was zoals sommigen ze noemden tevens een ‘geestelijke doorbraak’.
Jörgensen was, zo niet de leider, dan zéker de denker van de nieuwe richting,
die het helderst formuleerde wat in allen leefde. Hij was het, die de verspreide
pogingen, tot dan toe eenzame geluiden in het werk van jonge dichters, wist te
bundelen. Met andere letterkundigen en kunstenaars stichtte en leidde hij als
hoofdredacteur ‘De Toren’ (Taarnet) een tijdschrift waaraan weliswaar een kort
leven beschoren was (1893-1894), maar waarmee ‘het jonge Denemarken naar
2)
voren trad als een gesloten front tegen realisme en naturalisme’ .
Deze ontwikkeling speelde zich bij Jörgensen niet alleen af in de wereld der ideeën
en in het dichterlijke stemmingsleven. Het was ook harde ervaring.
De winter van 1893-1894 bracht Jörgensen en zijn gezin de bitterste, materiële
nood. ‘De Toren’ leverde meer uitgaven dan inkomsten op. Het programma-artikel
en een daarop gevolgde polemiek had geleid tot een breuk met de letterkundige
autoriteiten. Georg Brandes bestempelde de redacteur van Taarnet als ‘een niets
ontziend, eerzuchtig persoon, die zich wil opwerken koste wat kost’ (MLL I 142). De
betrekkingen met de uitgevers leden eronder en daarmee de economische situatie.
De Jörgensens moesten hun ruime, geriefelijke woning verlaten en een armzalig
kamertje betrekken in een buitenwijk. In plaats van de weelderige feesten met vele
gasten uit de wereld van kunst en letteren, bezoeken van schuldeisers en
deurwaarders. Dit wierp ook een schaduw op het echtelijke leven. Midden in de
winter waren er geen kolen in huis en zelfs geen cent om lucifers te kopen. ‘Ik zag
terug op de tien jaren, die waren vervlogen sinds die meimorgen, toen ik, jong en
overmoedig, de zinloosheid van het leven aanvaard had. Ik meende toen de “steen
der wijzen” gevonden te hebben - en jawel, een steen had ik gekregen: stenen voor
brood (....). En plotseling viel ik op de knieën en lag met mijn hoofd op de
vensterbank. Voor de bevroren ruit bad ik het oude gebed om het dagelijks brood’
(MLL I 153).
Wat was er gebeurd? Kort geleden had Jörgensen bezoek ontvangen van Mogens
Ballin, een jong edelsmid van joodse afkomst, in Frankrijk bekeerd onder invloed
van de schilder Jan Verkade, de latere dom Willibrord Verkade. Onbevredigd door
het Brandesiaanse ongeloof, had hij

2)

O. Friis, Halvfemsernes Lyrikere, 1937, blz. XIII.
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de weg naar God gevonden, zonder veel diepzinnige omhaal, en was tot de Kerk
toegetreden ‘eenvoudigweg, met de hoed in de hand zoals een boer een kathedraal
binnengaat’ (MLL I 148). Met dezelfde directheid was hij met Jörgensen komen
praten naar aanleiding van diens Livets Trae. Het stond bij hem vast, dat de dichter
katholiek moest worden.
Jörgensen was te kritisch om zich zo maar door deze neofietenijver te laten
overmeesteren. Maar de werken van Léon Bloy en Ernest Hello (L'homme), die
Ballin hem leende, oriënteerden zijn denken in christelijke richting. Maar voorlopig
zocht hij haar nog in een pantheïstische overgave aan de natuur, ondanks zijn
vertwijfeld ‘Onze Vader’. In het voorjaar van 1894 dwong de materiële nood hem
zijn toevlucht te nemen tot het ouderlijk huis te Svendborg. Deze lente op zijn
geboorte-eiland bracht rust en bezinning. Hij begon weer te dichten en las het
Nieuwe Testament. Geleidelijk ontsteeg hij aan het pantheïsme, hoewel dit hem
nog vaak zou aanlokken, en zag de genade als de enigste redding uit de zedelijke
wanorde, want hij wist uit ervaring, dat ‘niemand door zijn natuurlijke krachten alléén
zonder zonde kan leven’ (MLL I 163).
Inmiddels was ook Verkade in Denemarken aangekomen. Zijn sympathieke
persoonlijkheid en een geslaagde tentoonstelling van zijn werk verwierven hem de
populariteit van het artistieke en literaire Kopenhagen. Hij hoorde van de moeilijke
omstandigheden waarin Jörgensen verkeerde; met Ballin en andere kunstenaars
organiseerde hij een verloting van schilderwerken, waarvan de opbrengst bestemd
was om de zoeker een reis naar Duitsland en Italië aan te bieden, die zijn horizon
moest verruimen en zijn kunst vernieuwen, maar die tevens beslissend zou zijn voor
zijn geestelijke ontwikkeling.
Het Duitsland van Heine en Des Knaben Wunderhorn bracht de romanticus in
vervoering; Italië was hem een openbaring. Daarnaast voerde hij ernstige gesprekken
met Ballin, die hem vergezelde, en las het Evangelie, De Navolging, de katechismus,
Suzo en Tauler, de Fioretti. Hij bezocht de kerken en langzamerhand begon hij ook
te bidden. In Pistoja constateerde hij: ‘mijn pantalon begon knieën te krijgen - de
beroemde katholieke bidknieën, die maken, dat een katholiek nooit geheel
welgekleed kan gaan en die loodrechte, ongebroken vouw in de broekpijp moet
missen, die de hoogste trots en het ware adelteken is van de “moderne” mens’ (MLL
I 188).
In Assisië werd hij bevriend met P. Felice Spee, een Nederlands Conventueel,
biechtvader voor de buitenlanders, ‘een groot en warm hart, een echte vader’ (MLL
I 203). Diepe indruk maakten op Jörgensen de rijen mannen en vrouwen, die geduldig
voor diens biechtstoel wachtten, de bovennatuurlijke zekerheid waarmee P. Felice
de absolutie

Streven. Jaargang 10

406
gaf en de vrede van hen die zijn biechtstoel verlieten. ‘De macht, die de mensen tot
zo iets kan brengen moest haar oorsprong hebben aan gene zijde van de natuur in de hemel of in de hel? dat was de vraag - maar in elk geval was het geen
mensenwerk’ (MLL I 205).
Toen de dichter in november 1894 naar Kopenhagen terugkeerde, dacht en bad
hij als katholiek. ‘Maar toch bleef alles bij hem een theoretische zekerheid, wilde
niet omslaan in gelovige praktijk (....) Want de waarheid is streng, zij stelt vorderingen
en eisen’ (UV III 113-114). ‘Ik weet, dat zelfverloochening de voorwaarde is tot
vereniging met God; maar de weg daarheen gaat door Gods Kerk (....) De kracht
tot dat leven van zelfverloochening ontbreekt mij, want die wordt slechts gegeven
door de Sacramenten. Dus....’ (MLL I 255). Zo schreef hij in zijn dagboek de 15e
oktober 1894. Een jaar later viel eindelijk de beslissing. Jörgensen klopte aan bij P.
Brinkmann S.J., in Kopenhagen, om zich te laten voorbereiden op zijn intrede in de
Kerk.
Morele nood, de drang van zijn hart en de vriendschap van edele katholieken
hadden hem geleid tot de drempel van het heiligdom. Maar hij wilde een redelijk
verantwoorde overgang. Het naturalisme had hij gewogen en voos bevonden; maar
dat was de negatieve zijde. Een kritisch onderzoek van het geloof waarnaar hij
verlangde achtte hij noodzakelijk. Het gevoel, dat het hem bevredigde, leek hem
onvoldoende. Vroeger had deze dichter met zijn veeleisende geest zoölogie en
botanica gestudeerd om zijn naturalistische levensbeschouwing een hechtere
grondslag te geven; nu zette hij zich een hele winter, al biddend en al schrijvend
om den brode, aan de studie van de beste toenmalige apologeten: Gutberlet, Weiss,
Hettinger, Wilmers.
De 16e februari 1896 werd Johannes Jörgensen in de Kerk opgenomen. ‘Totaal
geluk, zekerheid, vrede’ schreef hij op de dag van zijn Eerste H. Communie (MLL
II 51). Een jaar later zou zijn vrouw hem volgen.
De literaire wereld was op deze stap voorbereid. Na zijn terugkeer uit Italië, was de
dichtbundel ‘Belijdenis’ (Bekendelse) verschenen, wel het fraaist gecomponeerde
en aan tegenstellingen rijkste werk in de moderne Deense poëzie. In een reeks
zwaarmoedige stemmingsgedichten, die het uitzichtloze van het bestaan en de
onvoldaanheid van het gemoed tastbaar maken, groeit geleidelijk de metafysische
onrust, totdat de strijd tussen ‘de stem van het lichaam’ en het eeuwigheidsverlangen
uitmondt in een pantheïstische overgave aan de eeuwigheid, die alles doordringt
en die alléén bevrijding kan brengen. Een stuk plechtige
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orgelmuziek, dat tot het schoonste in de Deense dichtkunst gerekend wordt .
Na deze eerste ‘belijdenis’, die haar naam geeft aan de hele bundel, openbaart
zich in de cyclus ‘Lente-evangelie’ een stijgende levensvreugde; in de sonnettenkrans
‘Kaldaea’ krijgen de ‘lichtende gedachten’, hoe tastend en weifelend ook, de overhand
over het stemmings- en gevoelsleven, dat tot dan toe overheerste, waarna de bundel
besluit met een tweede belijdenis, die de titel ‘Confiteor’ draagt en volkomen christelijk
klinkt.
In de herfst 1895 was zijn ‘Reisboek’ (Rejsebogen) verschenen, het schilderachtig
relaas van zijn ‘Duitse dagen’, gevolgd door een ‘Umbrische kroniek’. Tot veler
verbijstering was het tevens het verhaal van Jörgensens groeiende sympathie voor
het katholieke geloof, waarin hij heel iets anders bleek te zien dan een stuk Italiaanse
folklore. ‘Nu zou ik wensen (....) het geloof te verwerven, waarnaar ik streef dag en
nacht’, zo luidde het slot. Een recensent dacht aan een grap; een ander noemde
het een ‘onbeschaamd’ boek. Literair was het een vernieuwing van zijn kunst. Dit
genre zou hij, mede om journalistieke en dus economische redenen, zijn hele leven
trouw blijven, o.a. Beuron (1897), Het Pelgrimsboek (1903), Van de Vesuvius tot
Skagen (1919), Naar het Heilig Land (1923), Het onbekende Frankrijk (1930), Rond
de as Assisië-Salzburg (1938).
‘Levensleugen en Levenswaarheid’ (1898) bood een verantwoording van zijn
overgang, een eerlijke, niets ontziende ontmaskering van het naturalisme. De reacties
lokten weer een repliek van zijn scherpe pen uit en enige jaren nam de polemiek
een belangrijke plaats in zijn geschriften in. De bittere toon is begrijpelijk bij iemand,
die werd uitgemaakt voor ‘een kleine, perverse renegaat’, een ‘vijand van het leven’
en wiens persoonlijk verleden door de grote Brandes in eigen persoon werd
opgerakeld, waarna zij, die zich uitdrukkelijk de verdedigers van het moderne
heidendom noemden, hem zijn gebrek aan christelijke naastenliefde verweten. In
zijn dagboek erkent Jörgensen, dat dit verwijt verdiend was. In 1901 gaf zijn
biechtvader hem als penitentie op gedurende tien jaar niet meer op persoonlijke
aanvallen te antwoorden. De schrijver hield zich daaraan, gedurende tien jaar en
daarna, en voelde dit als een bevrijding. Het blijft echter een feit, dat zijn bekering
hem enkele van zijn beste vrienden gekost heeft en dat het onbegrip en de
onverdraagzaamheid van een deel van het literaire Denemarken, evenals
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F. Billeskov Jansen heeft het opgenomen in zijn ‘Honderd Deense gedichten’ (Et hundrede
danske Digte, Kopenhagen, 1947).
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zijn eigen felheid, hem enige tijd buiten het Deense cultuurleven geplaatst hebben.
In deze jaren begint zich bij de Deense convertiet langzamerhand een ontwikkeling
af te tekenen van polemisch ingestelde en daardoor tamelijk onvruchtbare
verdediging der gevonden waarheid naar meer christelijke liefde, de weg van E.
Hello en Léon Bloy naar Franciscus van Assisië en Catharina van Siëna. Die nieuwe
periode wordt ingeluid door het merkwaardige ‘Pelgrimsboek’ (Pilgrimsbogen, 1903)
een lofzang op de schoonheid en de vroomheid van Italië, bijzonder van het
Franciskaanse Italië, waar hij zich steeds meer thuis voelde. Het eindigt
veelbetekenend met het gebed, dat Ruskin van zijn moeder geleerd had: ‘Waarheid
en liefde, verlaat mij niet!’ (UV III 327). Dit boek, weldra in het Frans en Duits vertaald,
verschafte hem ook definitief het gehoor van de katholieke wereld en daarmee een
welwillend publiek, waar geen schrijver buiten kan.
Na het ‘Pelgrimsboek’ begon hij grondige voorstudies voor zijn ‘Franciscus van
Assisië’ (1907), dat hem met zijn ‘Catharina van Siëna’ (1915) en ‘Birgitta van
Vadstena’ (1941-1943) stempelt tot een van de beste hagiografen. Hij was een van
de weinigen, en wellicht van de eersten, die historische degelijkheid paren aan een
diep doordringen in het zieleleven van de heilige en een boeiende, kunstzinnige
verhaaltrant. Evenals zijn opgang naar de Kerk, hoe sterk ook gebonden aan
gevoelsmotieven en persoonlijke ervaringen, een kritisch-apologetische studie niet
uitsloot, juist daar het ging om de kostbaarste levenswaarde, zo meende hij ook zijn
verering voor de heiligen, wier leven hij beschreef, niet te kort te doen door een
kritische bronnenstudie. Al is zijn waardering van het bronnenmateriaal sindsdien
in enkele opzichten achterhaald, hij had de verdienste de eerste plaats toe te kennen
aan Franciscus' eigen geschriften en deze ten volle te benutten. In een tijd, dat men
onder invloed van Sabatier, Thomas van Celano, de oudste en belangrijkste
Franciscus-biograaf, aanzag als een stelselmatig bedrieger, wist hij diens geschriften
naar juiste waarde te schatten. Latere onderzoekingen hebben hem hierin gelijk
gegeven.
Naast de geschreven bronnen hechtte hij veel belang aan die andere ‘bron’, het
landschap, het klimaat, de sfeer waarin Franciscus leefde; tijdens zijn omzwervingen
door Italië had hij die doorleefd en in zich opgenomen. Maar zijn inleving in de
Franciscus-figuur ging verder. Als minnaar van de natuur, als een bij uitstek dichterlijk
mens, als iemand, die ervaren had dat men slechts door zelfverloochening tot
waarheid komt, en die zijn melancholische onvoldaanheid door overgave aan God
overwonnen had, voelde hij zich innig aan Franciscus verwant.
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De Franciscaanse eenvoud weerspiegelt zich in de gedichten uit deze jaren, waarvan
er vele gebundeld zijn in ‘Bloemen en vruchten’ (Blomster og Frugter, 1907). Maar
geestelijke rust zou voorlopig zijn deel niet zijn.
Echtelijke moeilijkheden, die jaren lang geduurd hadden, namen een acute
wending en leidden tenslotte tot ineenstorting van zijn gezinsleven. De verwijten,
die Jörgensen zich maakte - met name zijn veelvuldige afwezigheid - mogen verdiend
zijn, volgens iemand, die de schrijver persoonlijk gekend heeft, lag, alles wel
beschouwd, de schuld niet bij hem.
Dit ging gepaard met een zware geestelijke crisis, waarvan de weerklank te
beluisteren is in de dichtbundel ‘Uit de diepten’ (Af det Dybe, 1909).
Op aandrang van de trouwe Mogens Ballin besloot Jörgensen voortaan buiten
Denemarken te leven. De omstandigheden in aanmerking genomen, een wijs besluit.
In het academisch jaar 1912-1913 doceerde hij, daartoe uitgenodigd door Mgr.
Deploige, esthetica te Leuven. De bedoeling was hem in staat te stellen rustig te
werken aan de levensbeschrijving van Catharina van Siëna, waarvoor hij sinds
enige jaren materiaal verzameld had. Tijdens een laatste reis door het romantische
Duitsland ontstond zijn beste essay, Goethe-Bogen (1913), over de jonge Goethe,
dat kan gelden als het voorspel van Jörgensens autobiografie. Eind 1914 vestigde
hij zich te Siëna en voltooide er zijn levensbeschrijving van de H. Catharina, die hij
zelf altijd als het centrum van zijn oeuvre heeft beschouwd.
De wereldoorlog liet hem niet onbewogen. Enkele bundels reportages uitten zijn
verontwaardiging over de overrompeling van België, waar hij vele goede vrienden
telde en in een kritieke levensperiode hechte steun gevonden had. Het scherpe,
maar goed gedocumenteerde Klokke Roland (1915) kostte hem de sympathie van
het Duitse publiek; maar ook voor Jörgensen zelf was de ontdekking van een
Duitsland, zo verschillend van dat van Goethe en ‘Das Knaben Wunderhorn’, een
pijnlijke ontgoocheling.
In Siëna begon hij zijn autobiografie, ‘De legende van mijn leven’ (Mit Livs
Legende, 1916-1928), aan de hand van zijn uitvoerige dagboekaantekeningen. De
titel herinnert aan ‘Het avontuur van mijn leven’, van die andere Funense dichter,
H.C. Andersen. Jörgensens autobiografie wordt door velen als zijn hoofdwerk
beschouwd; het neemt een eervolle en geheel eigen plaats in naast andere
‘belijdenissen’ uit de wereldliteratuur. Niet alleen is het een bijdrage tot de cul-
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tuur- en geestesgeschiedenis van Denemarken en van het katholieke Europa; het
is een menselijk document, dat scherpe zelfontleding paart aan ontroering en fijne
ironie. Vooral, het is een eerlijk en vroom boek, een belijdenis in de tweevoudige
betekenis. Maar geen geschiedenis in de gewone zin, daarvoor is het te kunstzinnig
van compositie. Terwille daarvan worden soms feiten weggelaten of verschoven.
Het werkt met ontwikkelingslijnen, parallellen en als een refrein weerkerende
motieven, waarmee samenhangt de sterke wisselwerking, die het vertoont met
‘Catharina van Siëna’.
Grondtrekken van het leven van Catharina en van zijn eigen biografie zijn: de
leiding van de Voorzienigheid en de opgang naar echtere Godsliefde en meer
naastenliefde. Mit Livs Legende bewijst hoezeer Jörgensen zich met zijn heilige
vereenzelvigd heeft. Het is een dichterlijke levensgeschiedenis en een eerlijke
legende; maar als zodanig bevat ze wellicht meer waarheid dan een kroniek, omdat
ze de diepere zin van een leven blootlegt.
Met ‘De legende van mijn leven’ kwam Jörgensen weer in de aandacht van zijn
niet-katholieke landgenoten. In 1920 verrasste hij hen met een nieuwe dichtbundel
‘Er stroomt een fontein’ (Der er en Brönd som rinder). Sinds leefde hij in Assisië,
waarvan hij ereburger was. Hij publiceerde nog meerdere heiligenlevens, meestal
in opdracht, zodat ze niet uitstijgen boven het peil der onberispelijkheid, en schreef
voor Deense bladen reportages, waarvan de beste telkens gebundeld werden. Een
hiervan, ‘Rond de as Assisië-Salzburg’ (1938), haalde hem, en niet om de titel alleen,
het ongenoegen van andere as-mogendheden op de hals.
Salzburg betekent een nieuw keerpunt in het leven van Jörgensen. Hier werd in
1937 zijn tweede huwelijk ingezegend, enige jaren na het overlijden van zijn eerste
vrouw. ‘Fru Helene’ was twee en dertig jaar jonger dan haar man, maar ook
Jörgensen voelde zich nog jong. Het werd een gelukkig huwelijk, waarin allen zich
verheugden, die wisten van zijn lange eenzaamheid.
Bij het uitbreken van de oorlog kon de schrijver zich met zijn vrouw, dank zij een
tip van een bevriend Italiaans diplomaat, nog tijdig naar Zweden begeven. Daar
voltooide hij zijn laatste grote werk, ‘De H. Birgitta van Vadstena’ (1941-1943). Ook
de poëzie bloeide weer op. Uit Vers fra Vadstena (1941) is beroemd geworden
‘Fagerö’, een ‘schoon eiland, ver van de kust’,
(....) We tuurden er naar en zeiden vaak,
als de lucht was donker en grauw:
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‘Boven Schoneland aan de rand van de kim
is de hemel altijd blauw’.
We zeiden ook: ‘Eens reizen wij ginds
naar het land van de eeuwige mei!’
Maar men doet wat men kan en niet wat men wil
- en nú is de winter nabij.
We wuiven een groet: ‘Tot wederziens!’
vanaf het weemoedige strand.
Er is altijd een land dat men nimmer bereikt
en wij noemen het Schoneland.

Na de oorlog woonde Jörgensen nog enkele jaren in Assisië. Maar het geboorteland
bleef hem trekken. In 1953 liet de gemeente Svendborg het ouderlijk huis van de
dichter inrichten tot ‘erewoning’ voor haar beroemde burger. Daar heeft hij zijn laatste
jaren doorgebracht, vereerd als een patriarch, omringd door de liefdevolle zorgen
van Fru Helene. Eens had het geleken alsof de banden met zijn land verbroken
waren. Maar de laatste vijfentwintig jaar van zijn leven heeft hij er de ruimste
erkenning gevonden en meer eerbewijzen ontvangen dan wie ook, behalve de
Nobelprijs; maar dat ligt niet aan zijn landgenoten.
De 29ste mei 1956 is Jörgensen gestorven. Hij was bang voor de dood, had hij
meermalen erkend, maar hij was bereid. Een luthers arts, die hem in zijn laatste
levensperiode goed gekend heeft verklaarde: ‘In zijn “Levenslegende” ziet men hoe
hij zijn egoïsme, zijn zucht naar literaire roem en zijn liefdeloosheid tracht te
overwinnen. Daarmee is hij voortgegaan. Hij is een zacht, vriendelijk, bescheiden
man. Een grote kalmte gaat van hem uit. Men heeft de indruk, dat de godsvrucht
de grondslag van zijn leven is’. Dit getuigden ook de velen uit alle landen, die hem
in Assisië, en later in Svendborg, bezochten.
Jörgensen zei vaak: ‘Ik ben kunstenaar, geen predikant’. Maar door zich als
kunstenaar te geven zoals hij was - en geven is liefde - heeft hij velen de poorten
tot het christendom, tot het kloosterleven of tot een echt katholiek gezinsleven
geopend.
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Het raadsel van de IJstijden
Henk Jans S.J.
DE grafsteen van von Hindenburg is - of was - een groot granietblok, uit Noorwegen
afkomstig. Toch was het niet door mensen naar Duitsland vervoerd. Het gesteente
lag, tussen vele andere, als een ‘zwerfsteen’ in de Baltische laagvlakte. Ingesloten
in een geweldige ijsmassa waren deze gesteenten vaak honderden kilometer ver
voortgestuwd. De moraines met hun overvloedig puinmateriaal vormen nu nog
heuvels in Nederland, terwijl de zanden van de Kempen en de leem van Brabant
en Noord-Frankrijk door de wind aan dit puin werden onttrokken en elders neergezet.
Dergelijke onweerlegbare feiten waren het, die gaandeweg het inzicht van de
wetenschap in het proces van de zgn. ijstijden hebben bevestigd. Zelfs de leek is
thans al lang over zijn eerste verbazing heen; de ijstijden behoren definitief tot het
vertrouwde wereldbeeld van de huidige mens.
Toch blijven deze verschijnselen uitermate verbazingwekkend. De vertrouwdheid
met de feiten neemt niets weg van het uitzonderlijke van het hele proces. Uitzonderlijk
is het inderdaad, wanneer wij bedenken dat vele miljoenen jaren lang het gemiddelde
klimaat over heel de aarde warmer was, om dan binnen de - geologisch - zeer korte
tijdspanne van één miljoen jaar vier drastische schommelingen te vertonen, die
1)
trouwens nog aan verdere fluctuaties onderhevig waren . Om vóór deze ijstijden
de sporen van verschijnselen van een dergelijke omvang terug te vinden, moeten
wij opklimmen tot in het Perm, ongeveer 230 miljoen jaar geleden. De periodes van
maximale ijsuitbreiding uit de laatste miljoen jaar moeten elk ongeveer vijftig tot
zeventig duizend jaar hebben geduurd. De laatste ijstijd is natuurlijk het best gekend
en bestudeerd, en uit die studie blijkt weer hoe ‘plotseling’ deze verschijnselen
optraden. De laatste ijstijd nam immers ongeveer tien duizend jaar geleden vrij
bruusk een einde: de geweldige ijsmassa's begonnen gewoon te

1)

Zoals bekend, is de jongste geologische geschiedenis van de aarde, waarin de mens zelf
voor het eerst optreedt, gekarakteriseerd door opeenvolgende, zeer belangrijke
temperatuurschommelingen. Deze zg. ijstijden worden in Europa van de oudste naar de
jongste de Günz-, Mindel-, Riss- en Würmijstijd geheten, namen ontleend aan die van
verschillende lokaliteiten in de Alpen, waar de sporen van deze onderscheiden ijstijden duidelijk
waarneembaar zijn. Ook in Amerika worden vier ijstijden onderscheiden, maar onder andere
benamingen.
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smelten, vormden reusachtige meren en rivieren, en in enkele duizenden jaren, was
o.a. het toendra-klimaat van onze streken weer in een gematigd klimaat veranderd.
Het haast hopeloze probleem van de ijstijden ligt dus vooral in het contrast: tussen
een periode van tientallen miljoenen jaren zonder sporen van één grote ijstijd en
de snelle opeenvolging van meerdere ijstijden gedurende de laatste miljoen jaar.
Aan hypothesen ter verklaring heeft het niet ontbroken, de ene al spitsvondiger
dan de andere. Het ware nutteloos ze alle binnen het bestek van dit artikel in detail
te willen bespreken. We willen slechts in grote lijnen de verschillende richtingen
schetsen, in welke naar een min of meer algemeen geldende oplossing werd gezocht.
Alle pogingen kunnen al vast in drie grote kategorieën worden ondergebracht: de
determinerende factor van het ontstaan van de ijstijden moet ofwel op de aarde,
ofwel op de zon, ofwel in het gehele zonnestelsel worden gezocht. Deze
onderverdeling sluit natuurlijk niet uit dat een verklaring in meerdere factoren te
gelijk werd gezocht.
In de eerste categorie moeten we weer drie gevallen onderscheiden, naar gelang
de ijstijden hoofdzakelijk zouden gedetermineerd zijn door het gedrag van de aarde
als planeet, door de invloed van het topografisch reliëf van de aarde, door de invloed
van de atmosfeer die de aarde omgeeft.
Beschouwen we de aarde hoofdzakelijk als een planeet in het zonnestelsel, dan
zijn het haar rotatie-beweging om haar eigen as, en haar kringloop om de zon die
voor een verklaring in aanmerking komen. Het lijdt geen twijfel dat de verdeling in
klimaatgordels op de aarde in hoofdzaak wordt bepaald door de helling van de
rotatie-as van de aarde op het vlak van haar baan rond de zon. Het lag dan ook
nogal voor de hand het verschijnsel van de ijstijden te beschrijven als een
successievelijk opschuiven van de klimaatgordels door gevoelige wijzigingen in de
helling van de rotatie-as. Deze, op het eerste gezicht eenvoudige verklaring werd
evenwel door de astronomie in het ongelijk gesteld: de bewegingen van onze planeet
zijn veel te stabiel om binnen één miljoen jaar aan schommelingen van een dergelijke
omvang onderhevig te kunnen zijn, en dan nog wel herhaaldelijk. Om aan deze
moeilijkheid te ontsnappen zou men geneigd kunnen zijn om beroep te doen op de
theorie van de verschuiving van de continenten: de aarde behoudt dan wel haar
rotatie-as in dezelfde positie, maar door het verschuiven van de continenten zouden
andere gebieden van het aardoppervlak op de polen komen liggen. In ons geval
echter is men het er over eens dat, nog afgezien van andere bezwaren tegen deze
theorie in het algemeen, ze onmogelijk de successievelijke ijstijden van de jongste
geologische geschiede-
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nis kan verklaren: een dergelijke ‘drift’ van de continenten heeft deze laatste miljoen
jaar zeker niet plaats gevonden. Trouwens het voornaamste gebrek dat beide
hypothesen aankleeft, is dat zij in het gunstigste geval alleen een verklaring geven
van een andere distributie van het ijs op de oppervlakte van de aarde, dan die welke
wij thans aantreffen: m.a.w. het blijkt dat de aanwezigheid zelf van een ijskap aan
beide polen, een uitzonderlijk verschijnsel is in de geschiedenis van onze aarde.
De theorie van afdrijven van de continenten kan wellicht een verklaring geven voor
de lokalisatie van grote ijsmassa's gedurende het Perm, de aanwezigheid zelf van
het ijs blijft onopgelost.
Het werd dan ook duidelijk dat, wilde men de planetaire bewegingen van de aarde
aansprakelijk stellen voor het ontstaan van de ijstijden, men slechts een beroep
mocht doen op bewegingen die astronomisch aanvaardbaar en zelfs waarneembaar
waren. De belangrijkste poging in deze richting werd door Milankovitch ondernomen.
De planetarische bewegingen van de aarde zijn inderdaad aan bepaalde periodische
schommelingen onderhevig: de helling van de aardas met de ecliptica (vlak van de
aardbaan) ondergaat lichte wijzigingen, met een periode van ongeveer 40.000 jaar.
De excentriciteit van de aardbaan om de zon, welke baan in feite ellipsvormig is, is
evenmin constant en verandert met een periode van ongeveer 91.800 jaar; tenslotte
is ook het perihelium (positie van kortste afstand tussen aarde en maan) aan
schommelingen onderhevig, met een periode van iets meer dan 21.000 jaar.
Milankovitch heeft dan het globale resultaat trachten te berekenen van deze drie
periodische schommelingen, in zo verre zij voor een plaats met een bepaalde
breedtegraad (b.v. in onze gematigde streken), met verloop van vele duizenden
jaren, periodes van gemiddeld lagere of hogere temperatuur zouden verwekken.
Op deze wijze kwam een treffende grafiek tot stand, waarin, volgens de laatste
berekeningen in 1938, gedurende de laatste 600.000 jaar ettelijke periodes met
lagere en hogere temperatuur voorkwamen, die, met een beetje goede wil, tot vier
ijstijden konden samengebundeld worden. Sommige geleerden beschouwden deze
grafiek aanvankelijk als een uiterst getrouwe tijdsindeling van het recente geologische
verleden. Maar gaandeweg zijn de bezwaren tegen deze hypothese onoverkomelijk
gebleken. Er bleef de grootste onzekerheid bestaan over het werkelijk bedrag van
de temperatuurschommelingen, die door de geringe fluctuaties van de planetarische
aardbewegingen in het leven geroepen worden: de meeste astronomen menen dat
zij te gering zijn om ijstijden te verwekken. De theorie hield ook nog in dat de effecten
in het noordelijk en zuidelijk halfrond van tegengestelde aard moeten zijn: het blijkt
echter, hoe onvolledig ook de gegevens nog zijn, dat de ijstijden
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niet alterneerden tussen de beide halfronden maar nagenoeg gelijktijdig over de
gehele aarde optraden. De periode van 600.000 jaar is waarschijnlijk ook te kort
om met de geologische gegevens in overeenstemming gebracht te kunnen worden.
Het meest afdoende, en blijkbaar definitieve argument tegen deze theorie is wel dat
zij veel te veel bewijst: er is geen enkele reden om deze berekeningen te beperken
tot de laatste miljoen jaar. Indien dus deze periodische schommelingen van de
aardbewegingen de doorslaggevende factor waren voor het ontstaan van de ijstijden,
dan zouden we de sporen moeten terug vinden van ten minste enkele der honderden
ijstijden die eraan voorafgegaan zijn.
In welke mate beïnvloedt de topografie van de continenten een daling van de
temperatuur en de vorming van ijsmassa's? Het is onloochenbaar dat het reliëf een
grote invloed heeft: zelfs aan de evenaar kan men eeuwige sneeuw aantreffen, als
het bergland maar hoog genoeg is. De nauwkeurige studie van de glaciatie in Europa
en Amerika heeft aangetoond dat de ijskappen zich geleidelijk hebben gevormd,
het eerst in het bergland, van waaruit zij dan, door een voortdurende toename van
het ijs (uit vochtige winden gecondenseerd) ook geweldig grote gebieden van het
laagland konden inpalmen. Juist deze geleidelijke groei verklaart het meevoeren
van de zwerfstenen over grote afstanden. Het lijkt dan ook aantrekkelijk het
verschijnsel zelf van de ijstijden te wijten aan een buitensporige ontwikkeling van
het reliëf, dat dan, in de gevallen waarin vochtige winden met de gunstige richting
overheersen, de opbouw van een ijskap zou determineren. Het feit dat het einde
van het Tertiair en het begin van het Kwartair een periode van actieve
gebergtevorming waren, scheen voor deze hypothese te pleiten. Bij nader toezien
echter bleek ook deze verklaring ontoereikend: wellicht kon men deze
gebergtevorming nog aansprakelijk stellen voor het optreden van glaciatie in het
algemeen, maar het werd een hachelijke onderneming te veronderstellen dat de
vier opeenvolgende ijstijden van de laatste miljoen jaar aan even zoveel opheffingen
of dalingen van de vereiste omvang zouden moeten toegeschreven worden. En het
voornaamste bezwaar is weer dat deze correlatie van glaciatie en intensieve
gebergtevorming in verschillende gevallen uit het geologisch verleden volkomen
achterwege blijft.
Er werd dan ook gezocht naar mogelijke wijzigingen in de toestand van de
atmosfeer, die een gevoelige verlaging van de temperatuur zouden kunnen
veroorzaken. Door sommigen werd gewezen op het feit dat het koolstofdioxide van
de lucht een kleine fractie van de warmte die de aarde uitstraalt, opslorpt. Die warmte
wordt dus vastgehouden, met het gevolg dat een vermeerdering van de proportie
koolstofdioxide in de atmosfeer, een stijging van de temperatuur zou te weeg
brengen. Een
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vermindering van het koolstofdioxidegehalte zou de temperatuur verlagen. Nog
afgezien van het feit dat deze vermeerdering of vermindering ook nog moet verklaard
worden, is men het er thans vrij algemeen over eens dat het hier besproken effect
al te gering moet geacht worden. Anderen verkozen een beroep te doen op de
aanwezigheid van kleine vulkanische stofdeeltjes in de atmosfeer: de gemiddelde
doorsnede van die stofdeeltjes zou van die aard zijn, dat zij een gedeelte van de
zonnestraling weerkaatsen en de aarduitstraling ongehinderd doorlaten. Ze zouden
dus een verlaging van de temperatuur veroorzaken. Er waren zelfs waarnemingen
om dit te bevestigen: na de grote uitbarsting van de Krakatau in 1883, werd een
tijdelijke verlaging van de temperatuur geregistreerd. Maar ook deze hypothese is
praktisch onhoudbaar gebleken, door de afwezigheid van enige correlatie tussen
periodes van grote vulcanische activiteit (waarvan de sporen duidelijk zijn) en het
optreden van glaciatieverschijnselen.
Het is niet te verwonderen dat men, wegens de ongenoegzaamheid van alle
bovenvermelde hypothesen, de gegevens van het probleem totaal heeft omgekeerd.
Waarom zou de warmteuitstraling van de zon niet aan periodische schommelingen
onderhevig zijn? Daarmee ware het geval met één slag opgelost. Tot voor enkele
jaren werd dan ook, bij gebrek aan wat beters, een dergelijke fluctuatie gepostuleerd:
bewijzen kon men ze niet. Wel leek het zeer aannemelijk, toen men kon aantonen
dat een zeer geringe vermindering van de uitgestraalde warmte van de zon, een
zeer gevoelige daling van de temperatuur op de aarde zou te weeg brengen; ons
huidig klimaat is op uiterst delicate en gevoelige wijze van deze uitstraling afhankelijk.
Ondertussen zaten de astronomen niet stil. Een goede halve eeuw geleden werd
in de Verenigde Staten van Amerika een commissie van het leger aangesteld om,
onverdroten, de fluctuaties in de zonneconstante (bedrag van uitgestraalde warmte)
na te gaan. Men hoopte een duidelijke invloed op het klimaat te ontdekken. Het
bleek weliswaar onmogelijk goede waarnemingen op onze aarde zelf te verrichten,
waar de precisie-apparaten een te grote lichtintensiteit te verwerken krijgen. Deze
moeilijkheid werd omzeild door de waarnemingen op andere planeten van ons
zonnestelsel, o.a. Uranus, uit te voeren. Het resultaat van deze observaties was zo
negatief, dat deze commissie onlangs werd ontbonden, aangezien de zonneconstante
inderdaad zo constant was, dat het nutteloos leek haar geringe variaties nog te
willen betrekken in onze evaluaties van het klimaat. Deze observaties over een
korte periode zijn wel geen strikt bewijs dat de zonneconstante niet zou variëren
over grotere periodes, maar zij pleiten toch voor de
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stabiliteit van deze constante. Zo groeide bij de astronomen gaandeweg de
overtuiging dat zelfs de fluctuaties over een langere periode en mét een gevoelige
invloed op het klimaat van onze aarde, hoogst onwaarschijnlijk worden in het stabiele
stelsel van onze zon, wanneer zij het tempo moeten volgen, dat voor een verklaring
van de ijstijden vereist wordt. Het lijkt dus wel dat de verlegging van het probleem
naar de zon, ons niet uit het slop heeft geholpen.
Er waren vroeger pogingen ondernomen om het verschijnsel van de ijstijden te
verklaren door een wijziging van het gehele zonnestelsel in zijn verhouding tot het
heelal. Deze veeleer intuïtieve visies strandden op een volkomen onmogelijke of
foutieve interpretatie. Zo werd wel eens verondersteld dat het gehele zonnestelsel
door ‘koudere’ ruimten van de kosmos zou passeren: maar wat kon dat betekenen?
Of men veronderstelde een doortocht door kosmische nevels, die, naar analogie
met de boven vermelde vulkanische hypothese, een gedeelte van de zonnewarmte
zouden weerkaatsen. Volgens het recente werk van Fred Hoyle was deze laatste
hypothese het dichtst bij de waarheid, maar zij faalde in haar interpretatie van de
werkelijke invloed van een kosmische nevel, waarin de aarde zich zou bevinden.
Deze nieuwe hypothese komt hierop neer: van overwegend belang voor de
temperatuurregeling op de aarde is de aanwezigheid van waterdamp in de atmosfeer,
vooral dan boven de 6000 meter. Deze lagen van waterdamp werken als het glas
van een serre: ze laten de zonne-uitstraling ongehinderd door, maar houden de
infra-rode uitstraling van de aarde tegen. Indien dus het gehalte aan waterdamp in
de atmosfeer op gevoelige wijze wordt gereduceerd, zal de aarde veel meer
uitgestraalde warmte verliezen, en.... een ijstijd begint. Veronderstellen we nu dat
de aarde zich in een kosmische nevel bevindt: een onophoudelijke stroom van kleine
stofdeeltjes (miniatuur-meteorieten) dringt in de atmosfeer binnen. Maar hun
voornaamste effect is niet de geringe terugkaatsing van zonnewarmte, maar wel de
condensatie van de waterdamp, die als regen begint neer te vallen, indien de
condensatie ver genoeg gevorderd is. Een studie van E.G. Bowen schijnt deze
hypothese te bevestigen: hij kon, over een periode van vijftig jaar, het verschijnsel
constateren van zeer hevige regenneerslag, op bepaalde datums, over de gehele
aarde. Hij verklaart dit door aan te nemen dat de aarde even te voren door een
uitzonderlijk dichte meteorietenzwerm zou gepasseerd zijn.
Wat deze laatste hypothese bijzonder aantrekkelijk maakt is het feit dat de jongste
astronomische bevindingen haar een grotere graad van waarschijnlijkheid geven.
Door het bestuderen van ver afgelegen gala-
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xieën is de structuur van onze eigen melkweg duidelijk geworden. Elke galaxie heeft
de vorm van een spiraalnevel, waarin verder verschillende ‘armen’ kunnen
onderscheiden worden van materie-wolken met grotere dichtheid. Deze wolken zijn
het waaruit de sterren ontstaan. Ook onze zon en het zonnestelsel moeten zo
ontstaan zijn: thans weten wij dat het hele zonnestelsel zich op de rand van de
Orion-arm bevindt in de galaxie waartoe wij behoren. Het is evenwel tot nog toe
onmogelijk gebleken de geringe variaties aan dichtheid van deze materie-wolken
te meten, nodig om de ijstijden te verklaren wanneer we er zelf door omringd zijn.
Maar deze variatie kon des te duidelijker in de andere galaxieën worden aangetoond.
Wordt het probleem van de ijstijden in functie van deze gegevens gedacht, dan zijn
zowel hun plotseling als hun veelvuldig optreden binnen een korte tijdspanne, niet
zo raadselachtig meer. Het hele proces zou dan verklaard worden door de
onregelmatige en aanzienlijke variaties aan dichtheid van de nevelarm, waarin ons
zonnestelsel zich bevindt. Mocht deze interpretatie de juiste blijken te zijn, dan
bevatten de andere hypothesen slechts bijkomstige factoren. Sommige van deze,
zoals b.v. de verdeling van hoog- en laagland blijven zeer belangrijk voor de
verklaring van de feitelijke uitbreiding van het landijs op de oppervlakte van de aarde.
En vergeten wij niet dat elke hypothese een blijvende waarde heeft, in zo verre zij
de veeleisende speurgeest van de mens stimuleerde tot onverdroten onderzoek.
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Th. Govaart
Februarizon
over de poëzie der vijftigers
BETREKKELIJK kort na het verschijnen van Atonaal, de bloemlezing uit de
experimentele poëzie, samengesteld door Simon Vinkenoog (1950), heb ik overigens niet ex professo - van deze verzen kennis genomen en er een aantal van
gewaardeerd. Ik herinner me nauwkeurig, dat de gedichten van Paul Rodenko de
meeste indruk maakten. - Dat ik het gevoel had hier met iets nieuws van grote
betekenis te doen te hebben - ik zou mezelf achteraf teveel kritisch inzicht,
voorspellende gaven en/of aandacht toeschrijven, als ik het ging beweren. - Ik
waardeerde verschillende niet-experimentele dichters, zonder dagelijks of zelfs
jaarlijks aanleidingen te vinden om erg geestdriftig te worden, en had bepaald niets
tegen de ‘begrafenissen in de vorm van Verzamelde Werken’ (Vinkenoog).
Pas in 1953 moest er voor het eerst een experimentele bundel besproken worden:
‘Van de afgrond en de luchtmens’ van Lucebert (welgeteld de veertiende
experimentele dichtbundel die algemeen verkrijgbaar was). Het was de aanleiding
mij in deze dichtkunst te verdiepen en.... het had een mindere kunnen zijn. Theorieën
over hoe een gedicht moest zijn waren mij gelukkig nooit geleerd en ik begon bij de
Vijftigers heel veel mooie gedichten te ontdekken. Op het ogenblik ben ik geneigd
Atonaal de mooiste bloemlezing te vinden die ik ken. (Nu is Vinkenoog weer
bescheiden: ‘ik vind dat het een mooie bloemlezing geworden is’).
Hierom en om geen enkele andere reden praat en schrijf ik graag over de dichters
die hierachter besproken gaan worden.
Het is mogelijk bij de bespreking van een bundel één dichter min of meer
omvattend - poëtische waardering, techniek, levenshouding enz. - op de korrel te
nemen. Ik zou dat hier voor een tiental auteurs kunnen doen. Maar het lijkt mij beter
wat algemener en inlichtender te werk te gaan, dit verhaal als een soort inleiding te
beschouwen en desnoods bij een andere gelegenheid eens een Lucebert of Andreus
of Campert of Vinkenoog afzonderlijk te bespreken.
Als bij ons in 1949 de experimentele poëzie begint heeft zij al een hele
geschiedenis achter de rug, zowel elders als in Nederland.
Men gaat gewoonlijk terug tot Rimbaud en zijn tijdgenoten, terwijl na 1918 de
Duitse, Franse en Zwitserse dadaïsten een ware revolutie in de poëzie veroorzaakt
hebben; daarnaast zien we in de hele Franse letter-
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kunde van na de eerste wereldoorlog een grote invloed van het surréalisme. Hadden
deze dadaïsten een uitgesproken nihilistische levensinstelling, de surrealisten
trachtten met nieuwe middelen tot een eigen vorm en houding te komen; beide
groepen geven de traditionele dichtvormen prijs. Rodenko neemt verder (in zijn
bloemlezing ‘Nieuwe Griffels, schone Leien’) dertig Nederlandse en Vlaamse
‘voorlopers’ van de experimentelen op en het is toch wel nuttig aan een paar
voorbeelden eens te laten zien, wat er in de laatste tachtig jaar voor ‘vreemds’ in
onze letterkunde is voorgevallen; aanvankelijk terloops en lang niet altijd met
voorbedachten rade, maar toch gemakkelijk waarneembaar.
We zien dan: een zeer vrijmoedig omspringen met strofebouw, maat en rijm; ook
in die zin dat een en ander nogal eens ontbreekt. Voorbeelden geven is hier
onbegonnen werk en iedereen kent er een aantal; van Gorter, Van Ostayen,
Marsman, Burssens, Engelman, Pierre Kemp enz. Periodiek zien we ook een sterke
voorkeur voor het neologisme de kop op steken, met als vrucht soms hoogst
onwennige lettergreep- en woordcombinaties; uit één tienregelig vers van Gorter
kunnen we verzamelen: woestlicht, golfwee, flitsig, fijnstralend, zoowijdspreidig,
vloedenomheinig, aangerol, sprenkelschuime, oogfijne, ooglavende, waterdagen,
het luchtvlaggen, parasolzilvere, handekenshange. Dit is dus inderdaad nieuw....
in 1890. Ook met de beeldspraak wordt sinds jaar en dag geëxperimenteerd. In de
laatste Maatstaf-aflevering (december 1956) staat een briefje waaruit blijkt dat Willem
Kloos in 1918 nog steeds niet aan ‘niveauverschil’ tussen de delen van een
vergelijking gewend is, ofschoon Guido Gezelle in 1897 in Jam Sol Recedit, onder
gewijd motto, de zon al met een rijksdaalder vergelijkt, als hij de beschrijving van
een zonsondergang als volgt beëindigt (geciteerd naar Nieuwe Griffels, schone
Leien, p. 28):
‘Heel 't westen bleust en blinkt er van....!
Zoo heerlijk is 't, alsof er zoude
een reuzenpenning, rood van goude,
den reuzenspaarpot vallen in
der slapengaande zeevorstin’.

Zoals ook circa 1940 A. Donker grote moeite had met de ‘exacte’ beelden van
Hannibal-Achterberg.
Een ander soort beeldspraakvernieuwing of uitbreiding is het aanwenden van
volstrekt onvoorstelbare en ook ‘logisch’ moeilijk te benaderen beelden, zoals we
b.v. in inmiddels volkomen ‘aanvaarde’ verzen van Marsman vinden. In Fort lezen
we b.v. over ‘muren der sterren’: een volstrekt onvoorstelbaar beeld; evenals de
‘onmogelijke’ woordverbinding ‘gitzwarte vuren’; terwijl tenslotte de meest breideloze
fantasie

Streven. Jaargang 10

421
zich nog geen voorstelling kan vormen van een zon, die tegelijk toren en ton is, en
dan als zodanig bedolven wordt onder kanongebulder. Dit alles heeft hier slechts
suggestieve waarde en een vers als het onderhavige ‘doet’ het alleen maar, omdat
de woorden los van hun louter verstandelijke betekenis en in klaarblijkelijk irrationele
verbanden op zodanige wijze bijeengebracht zijn - ‘het schoon geheim der poëzie’
- dat die ‘donder’ en die ‘zon’, gesteund door soortgelijke klank- en/of
betekenisdragers, de moderne oorlog en de ondergang van geluk en rust suggereren.
Ten derde krijgt de beeldspraak soms een zg. magisch-realistische inhoud: d.w.z.
er staan gewone woorden in een gewone schikking, maar - hoe? - ze roepen iets
anders op dan hun eigenlijke betekenis. In een vers als Concessie van L.Th.
Lehmann is het uitgangspunt duidelijk te omschrijven (de levenslange celstraf als
symbool voor het mensenleven), terwijl het vers atmosferisch volkomen bij dit
symbool past; maar de genoemde werkelijkheden - maan, bezwerend opgestoken
hand, eedaflegging, schaduwspel - zijn quasi-werkelijkheden die zich de dichter in
deze sfeer voordoen, maar mijlenver van iedere ‘logica’ staan:
‘Mijn cel is van boven open,
gekapt in soliede steen,
er valt een schuin blok van licht in
alsof er een maan boven scheen.
Een hand steekt twee vingers over
de wand tegenover mij heen,
dood en waanzin leggen een eed af,
waar ik hun de kans toe verleen.
Alsof de stijve vingers zich scheiden
laten zij daarna een voor een
hun schaduwen over mij spelen
of rondkruipen over het steen’.

(vers geciteerd náár, divagaties steunend óp Vestdijk, Muiterij tegen het Etmaal,
deel 2, p. 123 e.v.).
Aansluitend op de predikaten ‘alogisch’ en ‘magisch-realistisch’ vinden we dan
b.v. bij Achterberg een woord- en zinsgebruik, dat we met de bezweringsformule
kunnen vergelijken; daar waar hij - om het contact met de geliefde weer tot stand
te brengen - met de taal over de grens van dood en leven tracht te komen.
Tenslotte vinden we dan - naast de zg. poësie pure, waarvan ik de voorbeelden
maar weer bekend veronderstel - het maken van functionele ‘grapjes’ met
woordsoorten, buigings- en vervoegingsvormen; bij
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dichters als Lehmann, Tergast, Vroman enz., waarvan nog een paar voorbeelden.
Uit ‘Gedichten, vroegere en latere’ (p. 45) van L. Vroman:
‘Zie, daar daal ik al uit mijn ivoren
slecht geventileerde Pisa-toren
en kom een luchtje scheppen - schiep - geschapen’.

En dan uit Deliria (p. 48) van Nes Tergast de regel ‘Moet sta mij bij en maak mij
groot’, waarin we op het eerste gezicht wellicht een drukfout meenden te zien, maar
dan toch een wel degelijk bedoelde contaminatie herkennen van de noodzaak tot
verzet (‘het moet’) met de tengevolge daarvan dan maar betoonde ‘moed’. In dit
geval, en bij Tergast herhaaldelijk, wordt het ‘grapje’ zo in het vers geïncorporeerd,
dat we van een ‘verheffing tot poëzie’ mogen spreken.
Wanneer we nu in de bundels der Vijftigers alle genoemde verschijnselen
herhaaldelijk, druk en in allerlei combinaties en verwerkingen tegenkomen, mogen
we toch wel staande houden, dat er ook hier het een en ander in de traditie voorradig
lag. Als ik U dan nu echter een vrij willekeurig vers van Lucebert ga citeren, het
eerste gedicht uit de bundel Alfabel, zult U vrij gemakkelijk ervaren, dat er hier tóch
iets heel nieuws aan de gang is - b.v. doordat U er op het eerste gezicht niets van
verstaat.

Argument ter aanmoediging
daarbij behoort zijn fakkel niet te zuigen op zijn lijdenskelk
die aan het raam te huilen staat en niet wil slapen
die niet wil dromen dat het gesteente onder zijn leden
wellustig de vleugels afveegt aan het stuiptrekkende zweetdoek
één zon is schoon genoeg
en als het dan niet anders kan laat dan zijn vlam
een bliksem uitzweten over heel de huilende ogen
en de trapsgewijze iris slopen tot op de springende tichel
Lucebert

Aan de hand van het voorafgaande kan men aan dit gedicht van allerlei
eigenaardigheden opmerken. Bij verdere lezing in de bundels van Lucebert en van
de andere Vijftigers kan men o.m. ook constateren, dat de vergelijking uit deze
poëzie verdwenen is, en dat alleen de metafoor is overgebleven; maar het gaat hier
om iets anders, om iets in onze poëzie inderdaad nieuws, dat ‘vreemd’ aandoet en
in het begin het verstaan in de weg staat.
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In de traditionele poëzie is de eenmaal opgekomen of gekozen metafoor bepalend
voor de voortzetting van de beeldspraak, minstens gedurende enige tijd. De ‘logica’
eist, dat men eenmaal ‘bloem’ gezegd hebbende vervolgt met ‘blad’, ‘hart’, ‘dauw’,
‘veld’, ‘zonnestralen’ of wat dies meer zij. Lucebert evenwel begint met ‘fakkel’ (voor:
dichterlijke aandrift) en vervolgt met ‘zuigen’. Dit ‘klopt’ niet. Men dient zich nu
achtereenvolgens twee eenvoudige waarheden bewust te maken:
1. dat de dichter óók wel weet, dat een fakkel niet kan zuigen; en
2. dat ‘iets anders’ hem daarom klaarblijkelijk zwaarder weegt dan de ‘logica’.
Bij nader toezien merken we dan, dat dit vers een niet zó willekeurig verloop heeft
als we wellicht op het eerste gezicht geneigd zijn te denken. De beelden zijn nl.
globaal genomen - een vers is géén rekensommetje - tot drie reeksen terug te
brengen:
- fakkel - zon - vlam - bliksem - zuigen - aan het raam staan te huilen - niet willen slapen - huilende ogen - lijdenskelk - gesteente onder zijn leden - stuiptrekken -.
Deze reeksen zijn niet wezenlijk verschillend van de opeenvolging - bomen - dorren
- laat seizoen - wachten - winter - doodstil, uit het bekende sonnet van Kloos; alleen
de hier te ervaren ‘logische’ samenhang ontbreekt bij de Vijftiger. Hij wendt een
aantal associaties aan, die n.a.v. het onderwerp van het vers bij hem opkomen,
maar die onderling niet aanwijsbaar samen hoeven te hangen; die
niet-samenhangende associaties komen dan in de loop van de versregel en van
het vers met elkaar in ‘verbinding’, welke ‘verbindingen’ we dan alleen kunnen
ervaren als we geleerd hebben niet op de eerste plaats op de ‘logica’ of de daaruit
afgeleide ‘grammatikale eenheden’ te letten, maar op des dichters associatieve
activiteit.
Laten we dit bij dit vers van Lucebert nu eens proberen. - Wat ik nu ga doen is
afgrijselijk voor het vers en beledigend voor de in experimentalibus ervaren lezers:
tevoren bied ik hen en de dichter mijn excuses aan; ik geloof dat het nuttig is én....
Lucebert heeft zoveel mooie gedichten geschreven, dat er best één voor de goede
zaak verknoeid mag worden. Eerste strofe: de combinatie ‘fakkel’ (= inspiratie) en ‘lijdenskelk’ (= verdriet, lijden,
weemoed) wordt bij Lucebert geassocieerd met ‘zuigen’; een duidelijk afkeurende
verbinding in de richting ‘infantiel’; welke dan wordt afgerond met de tweede regel
‘die aan het raam te huilen staat en niet wil slapen’; ‘slapen’ roept vervolgens
‘dromen’ op, het verdriet wordt gebagatelliseerd met de zinspeling op niersteen of
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iets van dien aard en het groteske beeld ‘stuiptrekkende zweetdoek’; ‘wellustig’ legt
nog eens de nadruk op het genoegen dat men beleeft aan het poëtisch uitbuiten
en oppoetsen van zijn verdriet. Dan volgt de apart staande regel ‘één zon is schoon
genoeg’, welke, hoe men hem ook leest, altijd wijst naar de positieve mogelijkheden
tot inspiratie, die in het leven te vinden zijn.
De tweede strofe is dan een soort vervloekingsformule: als ze dan zo blijven
dichten, laat hun moeizame woordkunst (? = trapsgewijze iris) dan aan de
weemoedsinspiratie zelf (huilende ogen) fundamenteel (tot op de springende tichel)
ten gronde gaan (bliksem uitzweten).
Ik wijs er nog eens op, dat - na deze gebruiksaanwijzing - dit vers even ‘onlogisch’
blijft, als het altijd geweest is: U kunt er nu een idee van hebben, waar die zuigende
fakkel naar toe moet, maar hij blijft even onmogelijk. Het is in principe ook denkbaar
- in dit geval is het, omdat het vers niet ingewikkeld is, onwaarschijnlijk - dat de
dichter bij het lezen van dit gedicht totaal andere associaties maakt als ik U heb
gesuggereerd, dat hij er iets anders in ziet als ik. Dit is van geen werkelijk belang
voor het genieten van het vers, hoogstens straks voor het schrijven van
literatuurgeschiedenis.
Na de vorm van de mededelingen der Vijftigers aldus globaal te hebben bekeken,
kunt U zich afvragen in welke richting de inhoud daarvan gaat; hoe het met
levensbeschouwelijke instelling en geesteshouding der Atonalen gesteld is. In
principe kan men dit alleen aan de gedichten zelf ervaren, omdat vorm en inhoud
bij deze dichters, meer dan ooit elders, een geheel zijn, omdat zij zelfs van hun
poëzie eisen, dat zij ‘proefondervindelijk’ zal zijn:
‘de dichter hij eet de tijd op
de beleefde tijd
de toekomende tijd
hij oordeelt niet maar deelt mede
van dat waarvan hij deelgenoot is’
(Lucebert)

En ‘proefondervindelijk’ blijkt dan te betekenen: niet steunend op logische redenering,
nog minder op vooroordelen of aangewaaide overtuigingen, maar uitsluitend op
eigen beleven. Een beleven, dat zich dan distancieert van het ‘verstand’, maar de
‘volledige’ mens wil omvatten en het volledige leven:
‘Ik tracht op poëtische wijze
Dat wil zeggen
Eenvouds verlichte waters
De ruimte van het volledig leven
Tot uitdrukking te brengen’
(Lucebert).

Streven. Jaargang 10

425
En de nadruk ligt dan op de in onze kultuur verwaarloosde vermogens van wil,
gevoel en lichamelijkheid. Zoals Hans Andreus het uitdrukt:
‘Met scherpe blinde ogen
gericht op het doel,
gaande langs zijn gevoel
en treurend alleen met zijn verstand’.

De Vijftigers blijken - ofschoon de geijkte attributen ontbreken en de weltschmerz
a priori is uitgesloten - vervolgens stuk voor stuk rasechte romantici en zij spreken
dit zelf bij herhaling duidelijk uit:
‘naar de vertraging der vlakten
verlang ik, naar het gras der rust,
naar wolken van eenzaam varen
en de wattenwind der zuiverheid
naar de lommerdorpen van ontspanning
en pastorieën der voltooide liefde’
(Remco Campert).

Of - direct toch in veel grootser ritme en veel directer beelden - met de woorden van
Lucebert:
‘altijd één gedachte één bedoelen had mijn geest
nog eens en dan voorgoed een nymph te kweken van een furie
ofwel te ontlokken een zuivere schim aan een vervuilde schepping’.

Zowel in de afkeer van de ‘logica’ als in een term gelijk ‘vervuilde schepping’ steekt
natuurlijk een groot brok maatschappijkritiek en levensbeschouwelijke
richtingbepaling.
De Vijftigers zijn merendeels volwassen geworden in of onmiddellijk na de tweede
wereldoorlog. Dit tijdsgewricht was niet bepaald geschikt hun een gunstige indruk
aangaande de Westeuropese beschaving te geven. Het vers Tijdsbeeld van Andreus
brengt dit a.v. onder woorden:
‘In de grote wouden der ideologieën,
in de grote wouden van de gedachten der mensheid,
en van haar verlangens en haat,
noemt men sterk hout rot en rot hout sterk,
en ieder is gelijk: angst woont naast angst en onrust,
en wantrouwen geeft ijzige moed.
..............................
Zo gaat het verder: uranium de glimlach
van de mens. Hij wordt de blauwdruk van een dier’.

En een liefdesgedicht kan eindigen (óók Andreus):
‘maar wij zijn een vertraagd nagasaki
en wij lopen met ogen vol hypnose
en de kleine professor uit indonesië
noemt ons mateloos
mataglap’.
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Simon Vinkenoog vindt klaarblijkelijk de uitspraken van Andreus nog veel te tam
(deze dichter is ook over het algemeen niet strijdlustig ingesteld) en zegt dan
hetzelfde feller in het laatste vers van zijn bundel ‘Wondkoorts’:

Sluitsteen
dit is een wereld zonder telaat
geweest t e h u i s v o o r w o o r d e n
...............
ik kan in mijn verzen
andreus niet dulden
noch de adem van lodeizen
ik eis voor eigen spraakgebrek
een eigen keuze
een eigen god:
haat’.

De voornaamste zondebokken zijn dan: de maatschappelijke vervlakking, die de
mens tot een kuddedier heeft gemaakt; de techniek - ‘wat lijkt u het beste van al die
engelen met straalaandrijving?’ (Elburg) -; de ‘grote’ politiek, die het mogelijk maakt
dat een twintigtal kopstukken over het lot van twee miljard naamlozen beschikt; de
burgerlijke moraal; het soort christendom, dat dit alles al twintig eeuwen lang duldt
en er zich nog kiplekker bij voelt en het westers wijsgerig denken, dat steriel is
geworden van de logica en de mens verder alleen maar wanhoop heeft aan te
bieden, ‘nu de angst in Parijs huist.... op de terrassen van kolonel Sartre’
(Kouwenaar).
De christelijke heilsverwachting wordt door Lucebert in hetzelfde vlak gebracht
als de overgave aan het verdriet, de resignatie. Ze wordt voor hem een reden zich
op aarde maar bij alle kwaad neer te leggen, omdat dit toch in het hiernamaals
gecompenseerd zal worden:
‘Kinderen der roomse schoot
kromgefluisterd door gereformeerde dood
neem af het kruis sta op
kneed aardse druiven uit het daaglijks brood
...............
teken kind een kind
een gezicht als een schip als een huis
woon in water en wind
verbrijzel de stilstand het kruis’.

En het enige dat overblijft is de aarde en de aardse mens, die moet trachten in de
kleine hem gelaten genoegens een mogelijkheid te vinden om in de chaos die hem
omringt verder te leven en die daar ook in slagen kan, wanneer hij zich maar weet
over te geven en open te stellen.
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‘Beginnen te geloven
dat er een leven op aarde mogelijk is,
daags leven maar met liefde als een hartslag
en met een geluk niet alleen voor de man
de vrouw en het kind,
maar in het zich verliezen in het andere,
elke ander, met mensen als kinderen,
vrienden, feestgangers.
Mensen.
...............
Maar het valt moeilijk de eenvoudige
zon te aanvaarden....’
(Andreus).

Men zal in bepaalde gevallen van modern heidendom willen spreken. Het begrip is
vaag en ten onzent gewoonlijk weinig beminnelijk. Bovendien wordt het nogal eens
weinig genuanceerd. Van Lucebert ben ik geneigd te veronderstellen, dat hij ‘ons’
christendom als fundamenteel bedorven beschouwd, als een verloren kans; dat hij
evenwel ook in religieuze zin andere mogelijkheden zoekt, lijkt mij boven twijfel
verheven. Bij Vinkenoog zie ik dit minder duidelijk (ik ken Lucebert ook beter).
Andreus lijkt weer eerder vóór-christelijk.... en zo zouden we door kunnen gaan,
maar dan liever in afzonderlijke beschouwingen over deze dichters, waar dan
gelegenheid zou bestaan ergens op in te gaan.
In elk geval zoekt men ook binnen het christendom een teveel aan rationalisme
te weren, de dwingelandij van de ‘logica’ te breken en intuïtie, gevoel en
zintuigelijkheid groter of zelfs een eerste plaats te geven. Soortgelijke impulsen als
die der experimentelen zouden kunnen voeren tot een christelijk-humanistische
waardering voor het aardse geluk, tot minder starheid in theologie en moraal, tot
bewuster christelijke beleving van de lichamelijkheid en de vervulling van meer
‘ketterse’ verlangens.
Iets dergelijks mogen we misschien wel lezen in de volgende regels van de
katholieke Vijftiger Jan Hanlo, die wel zou willen
‘de kool, tezamen met het andere groen,
en lichte meidoornrood van eens geprezen lippen,
en purper van seringen en het wit,
van kaarsjes van kastanjes, sparen.
En toch de geit van mijn bewuste menselijkheid
niet laten varen’.

Ik wou het hier maar bij laten. Het is niet erg ‘diep’ geworden. Het woord existentieel
komt er niet eens in voor. Het zij zo. Laat deze inlei-
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ding een februarizonnetje zijn, wat diffuus eerste licht op dingen, waarop straks de
lentezon en het volle zomerlicht gaan vallen.
En laat ik dan eindigen met U ook nog duidelijk te maken, waar deze ‘dichterlijke’
beeldspraak vandaan komt door tot slot een vers van de één-bundel-Vijftiger Paul
Rodenko te citeren, die mijn eerste experimentele liefde is geweest en die nu zijn
tijd klaarblijkelijk hardnekkig aan essays blijft verdoen.

Februarizon
‘Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano's.
De populieren werpen met een schoolse nijging
elkaar een bal vol vogelstemmen toe
en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.
De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van
de eerste lentewind’.
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Dr. Sylvain Plasschaert
Adlai Stevenson
OP 6 november j.l. is Adlai Stevenson, definitief ditmaal, een politieke dood
gestorven. De dramatische internationale gebeurtenissen, Hongarije en Suez, die
precies op 6 november hun (voorlopig) hoogtepunt bereikten, lieten hem zelfs niet
de vertroosting, in schoonheid te eindigen.
En toch zullen latere geschiedschrijvers over Adlai Stevenson getuigen dat hij
iemand was, die door zijn vorming, zijn verwezenlijkingen en zijn buitengewone
morele en intellectuele eigenschappen, voorbestemd scheen om zijn intrek te nemen
in het Witte Huis. Iemand, van wie, naar menselijk oordeel, mag worden gezegd,
dat hij in de galerij der Amerikaanse Presidenten, een ereplaats zou innemen. Maar
tevens iemand, die tweemaal in het strijdperk trad op een ogenblik dat zijn politieke
horoscoop hem ongunstig was. Iemand, die slechts één gave miste om te lukken:
een snuifje kans.
Niettemin heeft deze ingewikkelde, typisch on-Amerikaanse staatsman, wiens
tragiek het is geweest de vaderfiguur aller Amerikanen, Dwight Eisenhower, op zijn
weg te hebben ontmoet, recht op waardering en een levend post-mortem. Niet enkel
wegens zijn ongeëvenaarde, fijnzinnige en verheven redenaarskunst, maar vooral
omdat hij, door een moedig en beslist leiderschap uit te oefenen, in het Amerikaanse
volk, de belangstelling en de verantwoordelijkheidszin voor Amerika's onontwijkbare
taak als vaandrig van de vrije wereld, heeft helpen opwekken.
Ook na de kiesstrijd 1952 bleef Stevenson in de ogen van vele Amerikanen een
raadsel. Ze waren niet in staat vele facetten van Stevensons ingewikkelde
persoonlijkheid te vatten en in volle klaarte te herkennen. Zijn gedragingen waren
in menig opzicht niet typisch-Amerikaans. Daarom bleef hij een voorwerp van
controverse en een gedeeltelijk mysterie. En dit in een land waar de uitbouw van
de massacommunicatiemiddelen als TV en pers en de gepopulariseerde
psychanalytische nieuwsgierigheid een informele band scheppen tussen politicus
en kiezer en waar bezwaarlijk een gordijn van discretie kan blijven hangen over
datgene wat een candidaat-president (en zijn naastbestaanden) doen, denken,
1)
voelen en eten .
Stevensons persoonlijkheid is inderdaad ingewikkeld en bij een eerste

1)

Zie Sylvain Plasschaert, ‘De intern-politieke achtergrond van de buitenlandse politiek van de
U.S.A.’, Tijdschrift voor Politiek, 20 april 1955, p. 148 v.
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gezicht vol tegenstrijdigheden en paradoxen. Een cosmopoliet, die, gezien de
prominente positie van de U.S.A. in het internationale leven, aan problemen van
buitenlandse politiek bewust de voorkeur verleent. Iemand die over een uitgebreide
kennis van niet-Amerikaanse toestanden beschikt, maar terzelfdertijd in Illinois is
getogen en herhaaldelijk zijn verknochtheid aan het Midden-Westen, bakermat van
de koppige ‘America-firsters’ heeft beleden. Iemand, die eerlijk voor zijn ideeën
uitkomt, harde waarheden durft zeggen, het volk niet streelt - en toch bekend staat
als een gewiekst diplomaat wiens politieke successen als Goeverneur van Illinois
slechts door tact, geduld en onderhandelingstalent zijn afgedwongen. Een politicus
die het beneden zijn waardigheid vond, zijn tegenstrever met modder te besmeuren
- ondanks het feit dat de wederzijdse bespatting in het politieke leven zo ingeburgerd
is dat de kiezers het als een spelregel gaan beschouwen, zodat de invloed ervan
sterk is afgestompt. Een staatsman, die een soepele buitenlandse politiek voorstaat,
waarin de belangen van de U.S.A. en van de Westerse wereld beter worden gediend
door onderhandelingen en compromis dan door de zwart-wit techniek en de
‘legalistisch-moralistische’ beschouwingswijze - maar, die ondanks zijn genuanceerde
stellingen en zijn zin voor historisch relativisme, zijn opvattingen inzake het openbare
leven en inzake de rol van de politicus steunt op zeer vaste beginselen van
eerlijkheid, verantwoordelijkheidszin en gehechtheid aan hogere waarden.
Kortom, een verschijning die schril afsteekt tegen het beeld dat de doorsnee
Amerikaanse politicus ons biedt. Stevenson is een intellectueel, erudiet en
gecultiveerd; cosmopoliet en gedetacheerd; genuanceerd in opvattingen en
uitdrukkingswijze; vol verantwoordelijkheidszin.
Zijn de diverse facetten van Stevensons persoonlijkheid dan zo tegenstrijdig? Is hij
overgecompliceerd? Deze voorstelling van zaken lijkt ons misleidend. Veeleer komt
het ons voor dat deze karakteristieken samenvloeien tot één sterk-geïntegreerde
persoonlijkheid - en aan deze een klaar-uitgetekende éénheid verlenen. Twee
grondpijlers schragen daarbij zijn persoonlijkheid: een rijke intellectuele begaafdheid
en een hoogstaande opvatting nopens de taak en de houding van de politicus. Zin
voor maat en nuancering, afkeer om ‘complexe vraagstukken tot eenvoudige slogans
te herleiden’, vormen zij niet een tekenend aspect van een persoon, welke, door
intellectueel inzicht en door levenservaring, ertoe gekomen is de ontgoochelingen
in de strijd met de kalme berusting van een wijze filosoof te ondervangen?
Stevenson bezit de zeldzame gave gedetacheerd te blijven t.a.v. zich-

Streven. Jaargang 10

431
zelf, tegenover succes en nederlaag. Zijn spirituele humor helpt hem de ruwe plooien
van het leven glad te strijken. Die gedetacheerdheid nochtans, of, zoals een
Amerikaans weekblad het uitdrukte ‘de vaardigheid op een bergtop te gaan staan
en op zichzelf neer te kijken’, is stellig de intellectueel meer eigen dan de typische
man-van-de-daad, maar zij berust nochtans niet op een volslagen scepsis. Daarvoor
leveren de bewogenheid, waarmede Stevenson zijn denkbeelden verdedigt een
overtuigend tegenbewijs. Alsook zijn opvatting nopens de constructieve taak van
de politicus en diens morele verplichting, als leider van het volk op te treden. Of,
zoals hij het verwoordde: ‘De politicus mag niet handelen zoals de Franse
revolutionair, die naar het venster toesnelde en uitriep: het gepeupel is op straat. Ik
2)
moet uitkijken welke richting ze inslaan, want ik ben hun leider’ .
De ‘New York Times’ heeft Stevenson een ‘Knappe Hamlet’ genoemd. Schitterend
intellect en weergaloos redenaarstalent, maar overmatig genuanceerd en talmend,
zodat Fortinbras, de man-van-de-daad, uiteindelijk over het lijk van Hamlet zijn
zegetocht inzet. Dit beeld echter is misleidend. Stellig, de echte Stevenson is niet
iemand, die met een overmaat aan energie en met de overtuigingskracht, welke
ogenschijnlijk-klare en simplistische slogans op de volksmassa uitoefenen, het volk
opzweept en zijn gunst wint. Hamlet spint zolang, tot de draad van zijn handelingen
te dun wordt en breekt. Zijn dialectiek is schitterend, maar voert hem in een doolhof,
waaruit hij niet meer losraakt. Stevenson spint lang. Het is bekend, dat hij belangrijke
beslissingen slechts na lang wikken en wegen neemt. Maar reeds vroeger dan 1956,
als Goeverneur van de Staat Illinois, heeft hij getoond dat hij zijn eenmaal
vastgelegde plannen met moed, kordaatheid en politieke feeling durft en kan
uitwerken.
Buiten de ivoren toren van Elseneur heeft Hamlet geen weerklank gevonden.
Misschien stond het in de sterren geschreven dat de intellectuele Stevenson nimmer,
zeker niet in 1952, de gunst van het Amerikaanse volk kon verwerven, omdat de
pragmatische Amerikaan enkel het Fortinbras-type aanvaardt en een soort
wantrouwen koestert tegenover de kaste der ‘eikoppen’ (spotnaam, waarmee in de
U.S.A. de intellectuelen worden bejegend). Misschien was hij te on-typisch, te
on-Amerikaans om ooit een succesvol profeet in eigen land te worden. ‘Het pad van
de eikoppen is met doornen bekroond’, dichtte reeds Horatius. En zegde Stevenson
hem in 1954 na.
***

2)

Alle hier aangehaalde citaten van Stevenson berusten op zijn ‘(Campaign) Speeches’, New
York, 1952, 128 pp.; ‘Call to Greatness’, New York, 1954, tekst van de Godkin-conferenties
te Harvard in maart 1954, en ‘What I think’, London, 1956, een verzameling van speeches
en tijdschriftartikelen.
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Terecht wordt Stevenson beschouwd als één van 's werelds beste hedendaagse
redenaars. Zijn speeches zijn gekenmerkt door een eigen en toch klassieke stijl:
klare bouw, literair-verzorgde zegging; veelvuldig gebruik van paradoxen en van
beeldspraak. Dit alles doortinteld met een discrete, spirituele humor en met
licht-getoetste zinspelingen. De dramatische Churchilliaanse allure bezit Stevenson
niet. Hij spreekt rustiger, bezadigd. En toch klinken zijn woorden diep bewogen en
doordrongen van een bepaalde emotie. Omdat hij overtuigd is van de waarde van
zijn inzichten, omdat hij vele problemen persoonlijk heeft doordacht en zich niet
tevreden stelt met gemeenplaatsen en banaliteiten, is Stevensons merkwaardige
oratorische zeggingskracht onafscheidbaar verbonden met de gedachteninhoud
van zijn redevoeringen. Daaraan ontlenen zijn speeches hun densiteit en hun eigen,
persoonlijke toon.
Op zijn best is Stevenson, wanneer hij een intellectueel gevormd publiek
toespreekt. Dan hoeft hij niet bevreesd te zijn, door intellectualistisch vertoon de
toehoorder te ontstemmen. Dan kan hij zijn opvattingen naar believen uitdrukken
met alle schakeringen en met fijne humor omkransen. Dan lijkt hij veel meer een
professor in politieke theorie dan een actief politicus. Een volkstribuun is hij niet en
zal hij nooit worden. Ook al heeft de Stevenson van 1956 de Stevenson van 1952
ten dele verloochend, ook al heeft hij in 1956 het beroep van politicus volledig
aangeleerd en is hij tot het inzicht gekomen dat de Amerikaanse politicus ook tot
de massa moet neerdalen en derhalve zijn redevoeringen moet afstemmen op de
golflengte van de gemiddelde kiezer. Een ‘Woodrow Wilson with warmth’ heeft men
Stevenson genoemd. Soms spreekt hij inderdaad met Wilsoniaanse allure en evenals
de vroegere President, steunen Stevensons politieke opvattingen grotendeels op
een substraat van morele waarden. Maar Stevenson gebruikt niet de preektoon,
die de puriteinse Wilson een opvallend pathos verleende.
Stevensons spirituele opmerkingen, zijn vlugge gevatte antwoorden vullen in de
U.S.A. reeds een hele bloemlezing. Hierin is hij een onovertroffen meester. Het
weze me veroorloofd in dit verband, uit eigen ervaring, enkele staaltjes van
Stevensons puntigheid hier op te dissen.
In maart 1954 werd Stevenson uitgenodigd om, in Harvard University de zg.
‘Godkin lectures’ te komen verzorgen. Hij zou spreken over de huidige positie van
de U.S.A. op het internationale vlak. Reeds 's namiddags gingen vele honderden
studenten een rij vormen, sommigen zelfs voorzien van campingbenodigdheden,
om toch maar één van de 2000 plaatsen te verkrijgen en de spreker in levende lijve
te aanhoren. Dat wachten was een geringe prijs voor het oratorisch festijn dat
Stevenson bood. Zelden wellicht hebben we een zaal zo geestdriftig een
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spreker zien en horen toejuichen. Het was niet het verzengende delirium waartoe
volksmenners soms hun publiek kunnen opzwepen, maar de bewondering die de
toehoorders koesterden voor de ideeën en de intelligentie van de redenaar. Na de
derde en laatste voordracht, was een ‘question time’ voorzien en kon men de
redenaar vragen stellen. Stevensons antwoorden waren bondig en gevat.
Toen echter kwam ‘de’ test, de moeilijke vraag, waarop het auditorium wachtte.
Een Engelse professor, aanwezig in de zaal, kreeg het woord: ‘Mr. Stevenson, Lord
Bryce, een landgenoot van me, was de eerste, die tot het geven van de
Godkin-lectures werd uitgenodigd. Hij schreef een merkwaardig werk aangaande
de U.S.A. Een van de hoofdstukken draagt als titel: “Why do not great men become
President?”. Kan ik uw mening dienaangaande vernemen?’
Sublieme vraag, maar vlug gecounterd door een nog subliemer antwoord. ‘I must
confess, that I read Bryce's book in a very disinterested way. Anyhow, I thank you
for the citation’.
Oorverdovend applaus. Verdiend. Maar nog was de vragenreeks niet uitgeput.
Een Amerikaans student vroeg Stevenson: ‘Meent u dat het tot de
verantwoordelijkheid behoort van de Wetgevende dan wel van de Uitvoerende Macht
om op te treden tegen Mc Carthy?’
En Stevensons repliek: ‘I am not so narrow-minded as to believe that this should
be done by only one man or only one group’.
Het steekspel was uitgevochten. Op Stevensons oratorisch meesterschap stond
geen maat. De zaal veerde recht, als één man, voor een minutenlange ovatie.
‘Question time’ was niet om, maar niemand durfde het nog aan een vraag te stellen.
***
1952: In de U.S.A. heersen onrust en frustratie en bittere partijstrijd. De Korea-oorlog
is op een pat-stelling uitgelopen, noch nederlaag, noch overwinning, noch vrede.
Er heerst in vele kringen, ook bij Democraten (de conservatieve ‘Dixiecrats’ uit het
anti-neger Zuiden) ontevredenheid over Truman's beleid. De Republikeinse Partij,
sinds 20 jaar in de oppositie gedrongen, bazuint rond dat de Democraten verraad
hebben gepleegd en dat het de hoogste tijd wordt schoonmaak te houden in de
corrupte Washington-stal. De Amerikaanse massa, nog vol heimwee naar de zalige
zorgeloosheid van de isolationistische 19e eeuw, heeft de harde consequenties van
Truman's internationale ‘politiek van aanwezigheid’ nog niet verwerkt. En op die
voedingsbodem van ontevredenheid en ressentiment, kweken Senator Joe Mc
Carthy en zijn geestesverwante ketterjagers, verdachtmaking en communistenfobie,
waardoor
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stilaan het politieke leven onder de klok van een verstard conformisme wordt
geplaatst.
Die toestand alleen reeds stelde elk Democratisch candidaat voor een moeilijke
taak. Truman's kroonprins worden, was in die omstandigheden, eerder een last dan
een eer. Maar bovenal werden de politieke equaties door elkaar geschud, toen
Generaal Eisenhower ten tonele werd gevoerd. Elk der twee partijen trachtte de
gematigde Nato-bevelhebber voor zich te winnen, omdat men aanvoelde welke
aantrekkingskracht de minzame, alom gekende generaal op het kiezerskorps kon
uitoefenen. Eisenhower bekende zich als Republikein. Na een epische strijd met
de reactionaire ‘Oude Garde’, de rechtervleugel van de Republikeinse Partij,
behaalde hij de investituur op de Conventie te Chicago. De naam Eisenhower
vormde het beste kiesplatform van de verdeelde, door 20 jaren oppositiegeschreeuw
steriel geworden Republikeinse Partij.
De man, die op de Democratische Conventie, na de derde stemronde, uit de bus
kwam, was weinig bekend. Men wist dat Adlai Stevenson, Goeverneur van de grote
staat Illinois, aldaar een prachtige staat van diensten kon voorleggen. Krachtig,
eerlijk en geïnspireerd had hij de staat Illinois, uit de politieke ruïnes heropgebouwd.
Ook was bekend dat hij over een scherp verstand en een weergaloos oratorisch
talent beschikte en dat de tegenzin, waarmede hij Truman's aanbod, als candidaat
op te treden, had aanvaard, niet louter pro forma gold. En dat hij sinds 1949 van
zijn echtgenote was gescheiden, een nadelige factor in een land waar de persoonlijke
en familiale belevenissen van een politieke figuur tot het publiek domein behoren
en een zeer grote invloed uitoefenen op de keuze van de kiezer.
Reeds in zijn eerste redevoering, toen hij de investituur aanvaardde, trof de
persoonlijke toon van candidaat Stevenson, uitdrukking van een inhoudsrijke
gedachtenwereld: ‘Ik hoop en bid dat wij, Democraten, ongeacht of we winnen of
verliezen, de kiesstrijd voeren niet om de tegenpartij uit te roeien maar tot opvoeding
en verheffing van een volk, waaraan het lot de rol van leider heeft toegewezen....’.
‘Laten we verstandige zaken vertellen aan het Amerikaanse volk. Vertellen we hun
naar waarheid, dat we zonder moeite geen winst zullen boeken, dat we aan de
vooravond staan van belangrijke beslissingen. Het is niet zo moeilijk te beslissen
weerstand te bieden aan een aanvaller. Maar nu staan we voor een langdurige,
kostbare en moeizame strijd om 's mensen grote vijanden - oorlog, armoede en
tyrannie - te verslaan....’.
Ike's aanpak was volkser, maar tamelijk banaal. Hij sloeg echter de meest
gevoelige toets aan toen hij beloofde zelf naar Korea te gaan om
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de oorlog aldaar te doen eindigen. Stevensons speeches waren juweeltjes, qua
vorm en inhoud. Ze getuigden van een scherp, evenwichtig inzicht. Maar sprak hij
niet over de koppen heen, zodat hij, de man met de superieure intelligentie en de
sierlijke vormgeving, enkel kon doordringen tot de denkende hersenen van een
dunne laag intellectuelen? Een groep zonder beslissende politieke invloed in een
land, waar traditioneel de ‘eggheads’ tamelijk worden gewantrouwd. Is het voldoende
achting en zelfs bewondering bij de massa af te dwingen, indien men de toorts van
de geestdrift niet kan doen ontvlammen? Het electorale antwoord van 1952 op deze
vragen kent men: de Democraten werden uit het zadel gewipt en generaal
Eisenhower nam zijn intrek op het politieke hoofdkwartier. Gelet op de
omstandigheden kwam Stevenson eervol uit de strijd. Hij had zich geopenbaard als
een staatsman, met visie en verantwoordelijkheidszin, als een man, die resoluut
aan het hoofd van de massa als leider vooruit schrijdt.
In 1956 herkansten Eisenhower en Stevenson. Men kent het verdict.
Beide tegenspelers nochtans waren fel geëvolueerd sinds hun eerste kampstrijd.
Eisenhower, na een zeer moeizaam begin als politicus had blijkbaar zin gekregen
in zijn nieuw beroep. Stevenson ook liet alle 1952-amateurisme vallen en daalde
neder van de kateder in het gewoel van de massa. Hij aanvaardde thans, meer dan
vroeger, de weinig verheven dienstbaarheden - het bewust cultiveren van de
populariteit door allerlei weinig verheven middelen als baby-kissing enz..... - die een
politiek candidaat zich moet getroosten omdat deze praktijken nu eenmaal deel
uitmaken van de folklore van de U.S.A. verkiezingen. Het is weinig gebruikelijk dat
een eenmaal verslagen candidaat er nog in slaagt, vier jaar later, opnieuw de
investituur van zijn partij te verkrijgen. Stevensons onbetwistbaar succes op de
Democratische Conventie 1956, zijn investituur bij de eerste kiesronde, vestigden
zijn gezag in eigen rangen op een zeer stevige basis. Vereend kon de Democratische
Partij de strijd aanbinden. Stevenson stond stellig voor een zeer zware taak, maar
hij startte ditmaal niet kansloos.
Inderdaad nu waren de rollen omgekeerd en stond Eisenhower in het defensief.
De eenheid in de Democratische rangen, in 1952 verbroken door de
anti-Truman-gezindheid van de Zuidelijke Dixiecrats, was hersteld. In bepaalde
kringen, o.a. in landbouwkringen van het Midden-Westen, kon voordeel worden
gehaald uit de ontevredenheid der betrokkenen nopens Eisenhowers politiek.
Tussentijdse verkiezingen voor
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wetgevende en bestuurlijke mandaten, wezen er op dat de politieke wind de
Democratische zeilen bol blies. En er was vooral Eisenhowers hartaanval en eleitis.
Want zonder Eisenhowers dubbele ziekte, bleken Stevensons kansen, ondanks
bovenvermelde gunstige factoren, gering. Weer botste Stevenson op de stalen muur
der wankans. De politieke en economische conjunctuur, globaal genomen, was
Eisenhower eer gunstig dan nadelig. Een economische instorting - het spook van
1930 - had zich niet herhaald: nimmer voorheen kenden de U.S.A. zulk een hoge
en algemeen verspreide graad van welstand. En er heerste vrede. De gewezen
krijgsman Eisenhower streefde de vrede na als zijn hoogste doel. Hij was, zijn gelofte
gestand, naar Korea gegaan en de oorlog werd aldaar inderdaad beëindigd - vooral
omdat Mao-China het spel beu was. De internationale sfeer was ontspannen - vooral
omdat Stalin fysisch en weldra ook politiek werd begraven. In Genève 1955, behaalde
Eisenhower een onbetwistbaar persoonlijk succes, door zijn warme menselijkheid
en zijn ongekunstelde bekommernis om de vrede. Herhaaldelijk had hij de militaire
argumenten van hardkoppige generaals of senatoren gemilderd of had hij Dulles'
toornige uitspraken verzacht. Zijn minzame omgang, zijn vermogen te communiceren
met de gedachten- en gevoelswereld van de doorsnee-burger, hadden zijn
populariteit nog vergroot. De verafgoding van de President die, tijdens de kiesperiode
1956, door de Republikeinse Partij werd betoond, moge walgelijk zijn en berekend,
de persooonlijke eerbied en liefde, die Eisenhower vanwege het gehele Amerikaanse
volk geniet, is oprecht en natuurlijk. Hij belichaamt het type van de sterke, wijze
vader, die, in benarde tijden, weet hoe de Russen, de wereldproblemen en de
welvaartuitbouw, aan te pakken.
Eisenhowers gezondheidstoestand echter plaatste een vraagteken achter de
onoverwinnelijkheid van de uittredende President. Lang wachtte Ike, vooraleer een
positieve beslissing nopens zijn herverkiezing te nemen. En zelfs daarna bleef een
factor van onzekerheid alle pronostieken aankleven: zou Eisenhower voldoende
hersteld zijn om de zware vermoeienissen van de presidentiële campagne te dragen?
En van het presidentsambt, de meest dodende job ter wereld? Aldus werd het de
Democraten mogelijk, hun electoraal geschut te concentreren op de niet zo populaire
Vice-President Richard Nixon.
Weer echter zijn de kiesgoden Stevenson ongunstig geweest, in de hoogste maat.
Eisenhowers lichaam hield stand. En 6 november bracht een persoonlijke triomf
voor Eisenhower, zonder weerga. Dit persoonlijk karakter wordt beklemtoond door
het feit dat, gebeurtenis zonder weerga sinds één eeuw, de jaspanden van de
President de Republikeinse
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Partij niet naar de meerderheid in Huis en Senaat hebben kunnen voeren.
Stevenson van 1956 nochtans, min intellectualistisch dan in 1952, verwaarloosde
nu de volkse strijdwijze niet volledig. Om Eisenhower het vredesargument uit de
handen te spelen bracht het weinig baat de massa in genuanceerde uitspraken
diets te maken, dat de vredessituatie niet uitsluitend aan de Eisenhower-Dulles
politiek te wijten was en dat anderzijds de Republikeinse bewindsploeg verschillende
verliespunten had geboekt, o.a. het teruglopen, door tactloosheid en het uitblijven
van een geïnspireerde ‘long-run’ politiek, van het U.S.A. prestige in West-Europa
en de neutralistische, onderontwikkelde landen. Daarom toog Stevenson resoluut
ten aanval: hij bracht de waterstofbom op het kiesplatform. Door de afschaffing van
kernwapens, nadelig voor de gezondheid en de welvaart van het mensdom, kon de
vrede het best worden gediend. Toen Stevenson in september 1956 met dit voorstel
voor de dag kwam, verdiende het stellig in overweging te worden genomen: ondanks
de Suez-crisis boekte de coëxistentieleer en -praktijk vooruitgang. Humanitair en
zelfs militair beschouwd, konden sommige argumenten pro ten gunste van
Stevensons voorstel worden aangehaald.
Stevensons kiesvoorstel ontplofte echter als een boemerang, met dodelijke
gevolgen. Toen Boelganin dit voorstel aanstonds overnam voor doorzichtige
Kremlinpropagnda, kreeg Stevenson ongevraagd een ongewenst advocaat.
De dramatische ontwikkeling van de novembercrisis, geschapen door de
Anglo-Franse interventie in de Suez-kwestie en de Hongaarse opstand, onttakelden
Stevensons stellingen volledig, alsof de kiesgod alle banbliksems op zijn hoofd wilde
verzamelen. In die bange uren keerde het Amerikaanse volk zich betrouwvol tot
Eisenhower, de volksgeliefde, de oorlogsheld, die nu ook de vrede moest winnen.
Hij alleen had de ervaring en de wijsheid daartoe. Tegenover de perfiede
Kremlinmeesters bleven waterstofbommen de meest indrukwekkende diplomatieke
argumenten. In het licht van deze gebeurtenissen en de daardoor geschapen
atmosfeer, bleek nu hoezeer Stevensons electorale waterstofbom slechts hemzelf
vernietigde.
Op 6 november, datum der verkiezingen, datum waarop het hoogtepunt van de
crisis werd bereikt, verpletterden de blokletters met het onheilspellende nieuws uit
het Midden-Oosten en Hongarije, de berichten omtrent de U.S.A.-verkiezingen. Wat
normaal het belangrijkste politieke evenement in 1956 zou zijn, geschiedde nu in
een doodernstige, geladen sfeer.
Tijdens de ultieme dagen van de kiesstrijd had Stevenson zijn laatste
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pijlen zonder succes verbruikt. Hem bleef niets anders over dan zijn aanvallen, ‘in
articulo mortis’ te concentreren op Eisenhower zelf en toch de gezondheidstoestand
van de President te bespreken. Zonder bepaald tegen de welvoeglijkheid te hebben
gezondigd - aan candidaten is veel toegestaan - waren die woorden niet stichtend.
En is de politieke loopbaan van Adlai Stevenson, plotseling en fataal geëindigd op
een wrange wijze. De man, die sinds 1952 een politiek lied had gezongen, vol
verhevenheid, waardigheid en inhoud, eindigde zijn politieke zang met een schrille
breeknoot als slotakkoord.
***
Een politicus is verplicht, vele speeches te houden. Waaronder vele redevoeringen
die met de concrete, voorbijgaande actualiteit zijn verbonden en noodzakelijkerwijze
door partijpolitieke sofismen en banaliteiten worden ontsierd. Dit geldt ook voor
Stevenson: hij heeft de politieke gebeurtenissen dikwijls met momentopnamen
vastgelegd. Bovendien heeft hij in 1956 bewust zijn methode veranderd en zijn
toespraken op het begripsvermogen van de gewone man afgestemd.
Maar toch loopt een vaste draad door zijn redevoeringen en geschriften en
ontspruiten zijn stellingnamen aan een weidse, zeer genuanceerde en geïntegreerde
blik over het politieke gebeuren. De hoofdlijnen van deze visie willen we hier
schetsen:
1. Bewust kent hij aan de internationale problemen, waarvoor de U.S.A. zijn
gesteld, de primauteit toe. De snelle geschiedkundige evolutie heeft de U.S.A., tot
1914 nog veilig opgeborgen achter het schild van de isolationistische politiek en de
Monroe-leer, op zeer korte tijd ‘geroepen tot grootheid’, en belast met de zware taak
als leider op te treden van de Westerse wereld, ‘als schild en burcht van de vrijheid’.
Die taak nemen we op ons, ‘niet uit vrije keuze maar uit noodzaak en zonder
voorafgaande ervaring’. Deze verantwoordelijkheden kunnen de U.S.A. niet ontlopen,
anders plegen ze zelfmoord. De U.S.A. ‘zijn volledig en bestendig betrokken in het
wereldgebeuren’. ‘Voor velen onder ons is deze nieuwe dimensie nog
ondoorgrondelijk’.
3)
Daarom primeren de internationaal-politieke problemen .
2. Thans biedt de wereld een onveilig beeld. Er heerst ‘bestendig gevaar’.
‘Halverwege de hedendaagse, verbluffende 20e eeuw, moet het Westen de meest
ernstige uitdaging uit zijn geschiedenis trotseren’.

3)

Vanaf zijn jeugd trouwens heeft Stevenson veel belangstelling getoond voor het internationaal
gebeuren. Als jong dagbladcorrespondent, 26 jaar, reist hij in 1926 door Europa, de Sovjet-Unie
incluis. Na de IIe wereldoorlog helpt hij het UNO handvest ontwerpen te San Francisco. Na
zijn nederlaag van 1952 maakte hij een maandenlange reis rondom de wereld.
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‘Het gespannen toneel wordt thans beheerst door twee ontzaglijke feiten’. Enerzijds
‘de revolutie der groeiende verwachtingen en de versverworven politieke
zelfstandigheid van ontwakende volkeren’. Anderzijds, ‘de constante bedreiging van
het communisme’.
3. De beschouwing van de huidige toestand kan niet worden losgemaakt van het
historische kader, waarin het heden is gerijpt. We leven immers ‘in een wereld in
overgang’. De laatste halve eeuw was een tijdvak ‘van technologische, politieke en
sociale revolutie’. ‘Amerika's verkrijgen van macht vormt een van de kapitale feiten
van ons tijdperk’. De huidige bedreiging vanwege de U.S.S.R. vormt geen breuk
maar een voortzetting van het aloude Russische imperialisme, welks druk door het
internationaal communisme wordt verhevigd. Anderzijds ‘hebben de grote naties
van West-Europa aan statuur ingeboet en heeft de macht, relatief en absoluut zich
geconcentreerd in de superstaten U.S.A. en U.S.S.R.’. En deze ‘herverdeling van
soevereiniteit’ is begeleid door het verwerven van een, soms zeer labiele, nationale
zelfstandigheid door voorheen ex-koloniale staten.
4. Er heerst thans in de wereld een strijd op het dubbele vlak van de macht en van
de ideologie. De radicale omkeer in de Amerikaanse buitenlandse politiek in 1947
toen de ‘illusie van vrede door harmonie, in elkaar stortte, toen bleek dat de
Sovjet-ambities onbegrensd waren’ heeft een voorlopig, labiel evenwicht van krachten
geschapen. Maar de strijd gaat verder. Ideologisch gezien oefent het communisme
een grote aantrekkingskracht uit op de onderontwikkelde, ‘niet-geëngageerde’
landen, die ‘hongerig zijn naar brood en onafhankelijkheid’. Het Westen moet zijn
heerlijke idealen van vrijheid, gelijkheid en welvaartsbevordering, uitdragen, door
ze te verkondigen, maar vooral door ze zelf te beleven en aldus het voorbeeld te
geven.
5. Herhaaldelijk heeft Stevenson het kapitale belang van de onderontwikkelde landen
in Azië en het Midden-Oosten beklemtoond. De benaming ‘concurrerende
coëxistentie’ komt niet van hem, maar reeds in 1952 heeft hij de Amerikanen terecht - gewaarschuwd, dat hier wellicht het kernprobleem van vandaag en morgen
zou liggen: ‘De Republikeinse kritikasters van Trumans politiek, zouden beter de
oprechtheid van hun belangstelling voor Azië betonen, door iets te verrichten ten
gunste van Indië. Daarmede bedoel ik, iets te doen voor het Indië van vandaag, in
plaats van te kakelen over het China van gisteren. Ik denk niet dat tranerige en
eindeloze post-mortems over het verlies van China, één ziel zullen redden voor de
Democratie in de rest van Azië, het Midden-Oosten of Afrika’.

Streven. Jaargang 10

440
6. Wat is in dit alles Amerika's opdracht? ‘Het is een verantwoordelijkheid, geen
voorrecht, een Amerikaans staatsburger te zijn in de huidige wereld’. ‘Een van onze
moeilijkste opgaven bestaat erin een nieuwe denkwijze en een nieuwe houding
t.a.v. de levensproblemen aan te leren’. ‘We zijn verwikkeld in een lange marathon,
niet in een honderd-meter spurt’. ‘De wereldproblemen zijn zo complex, dat we niet
alle antwoorden pasklaar hebben’.
‘De eerste taak, zo schijnt het me toe, bestaat erin, ons te scholen in nederigheid.
Te erkennen dat onze wijsheid onvolmaakt is en onze mogelijkheden beperkt’. We
moeten krachtig zijn en beslist, maar ook geduldig. Emotie inzake nationale veiligheid
is geen surrogaat voor intelligentie, noch is rigiditeit een vervangingsmiddel voor
voorzichtigheid’.
Dit laatste thema, de zelf-critiek op de Amerikaanse neiging tot een op emotionele
beschouwingen gesteunde stellingname en tot het aanwenden van
scherp-afgetekende wit-zwart technieken - ‘wie niet met ons is, is tegen ons’ - heeft
Stevenson zonder ophouden herhaald. Vooral aan het adres van Staatssecretaris
Dulles. Hierin volgt Stevenson George Kennan's kritiek op de
4)
‘legalistisch-moralistische’ inslag in de U.S.A.-politiek .
7. In plaats van te denken in ‘morele absolute termen’, moeten we bereid zijn tot
diplomatieke contacten met onze vijanden, zelfs te onderhandelen, waar zulks
voordeel belooft’. ‘Onderhandelen betekent geen berusting’. ‘Wat nu telt is niet enkel
wat we niet willen, maar vooral wat we wel willen’. ‘Wat Amerika nodig heeft en de
wereld van doen heeft, is niet bombast of onverantwoordelijke praat, maar een
sobere boodschap van vast geloof en vertrouwen’.
Stevenson heeft herhaaldelijk de rigiditeit van de Amerikaanse Eisenhower-Dulles
politiek t.a.v. de neutrale landen (Indië) aangeklaagd en ook de weinig realistische
politiek t.a.v. Mao-China. De intrede van China in de U.N.O. a priori verwerpen,
tegen de wens in van bevriende naties, is, volgens Stevenson, onwijze politiek,
omdat daardoor elke bewegingsvrijheid wordt uitgeschakeld. Politiek betekent de
kunst van de mogelijkheden beoefenen, door te geven waar men nemen kan.
8. De eenheid in het Westerse kamp is essentieel. West-Europa verwacht
geïnspireerd leiderschap vanwege de U.S.A. en zonder West-Europa zijn ook de
U.S.A. fel verzwakt. Om die eenheid te bereiken,

4)

Zie Kennan's ‘American Diplomacy, 1900-1950’, Chicago, 1951, verschenen in de Mentor
Reeks, 1952; vooral p. 89 v. en ‘Realities of American Foreign Policy’, Princeton, 1954, vooral
p. 91 v.
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zijn tact en wederzijdse offers vereist. Een egoïstische politiek vervreemdt vrienden.
Een herziening van de protectionistische Amerikaanse handelspolitiek dringt zich
op. ‘Onze vrienden wensen handel, geen hulp’.
9. Het zal tevens de verdienste van Stevenson blijven, het gevaar van het Mc
Carthyisme te hebben aangeklaagd en bestreden. Dit op een tijdstip (1952-1954)
waar de Eisenhower-administratie elke openlijke krachtmeting met de rumoerige
heksenjager ontweek. ‘Te dikwijls worden onheilspellende inbreuken op de keure
onzer vrijheden, en op de vrijheid van de geest, verborgen onder het patriotistische
mom van het anti-communisme’, verklaarde hij op 27-8-1952 in een
verkiezingstoespraak op het congres van de ‘American Legion’ te New-York - een
rede, die verdient in een bloemlezing van de beste politieke redevoeringen aller
5)
tijden opgenomen te worden .
Politieke moed, verantwoordelijkheidszin, tact, ruimte van blik, hekel aan banaliteiten
en inspiratie-dodend conformisme, en een bewustheid van het allesoverwegende
belang en van de complexiteit der huidige internationale gebeurtenissen, kenmerken
Adlai Stevensons persoon en denkbeelden. Het is reeds paradoxaal dat Stevenson,
als een ontypisch Amerikaans politicus, bovenstaande nog weinig verspreide ideeën
aan het Amerikaanse volk heeft uitgedragen, en toch tweemaal kon dingen naar
het hoogste politieke ambt ter wereld.
Zijn dubbele, zware nederlaag laat geen oneer achter. Want tegen Eisenhowers
populariteit en prestige, zou iedereen zijn te pletter gestort. Stevensons politieke
loopbaan, afgebroken alvorens rijpe vruchten te dragen, is gekenmerkt door de
tragische ontmoeting, samenloop van tijd en ruimte, met zijn wraakgod Eisenhower.
Maar het is tevens weer paradoxaal dat 6 november 1956, dag van zijn definitief
sneuvelen en van zijn grootste ontgoocheling, hem tevens één troost bracht. Door
een massale opkomst, door de besliste ernst en verantwoordelijkheidszin waarmede
het Amerikaanse volk naar de kiesbus is getogen, hebben de kiezers van overzee
aangetoond, dat ze er zich van bewust zijn dat de U.S.A. tot ‘grootheid zijn geroepen’.
En voor die bewustwording heeft Stevenson, op een moedige en verheven wijze
steeds gestreden en geijverd. Terecht trouwens. Want een echt staatsman cureert
de moeilijkheden van vandaag, door de toekomst voor te bereiden.

5)

‘The Veteran’, in ‘Campaign Speeches’, cit., p. 80-84.
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Religieus-ethische kroniek
De Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming
Dr. Alph. van Kol S.J.
RUIM drie kwart eeuw geleden, 2 november 1881, werd in Nederland de Nieuw
Malthusiaanse Bond (N.M.B.) opgericht, die tot aan de oorlog ongestoord propaganda
kon voeren voor geboortebeperking op grondslag van het neo-malthusianisme. De
Bond werd door de Duitse bezetting opgeheven; maar kort na de bevrijding kwam
een nieuwe organisatie tot stand, die onder een andere naam het werk van de
N.M.B. op bredere basis voortzette: de Nederlandse Vereniging voor Sexuele
Hervorming (N.V.S.H.). In oktober van het afgelopen jaar herdacht deze vereniging
haar tienjarig bestaan. En al leverde dit feit geen reden tot zelfgenoegzaamheid op,
zoals de heer Jac. L. Griep (sinds mei 1954 algemeen voorzitter van de N.V.S.H.)
in het januari-nummer 1956 van Verstandig Ouderschap (V.O.) schreef, o.a. omdat
de vereniging nog steeds tevergeefs wacht op de koninklijke goedkeuring, die de
N.M.B. zich in 1927 ontnomen zag; toch kon de heer A. Pleysier, hoofdredacteur
van V.O., in het oktober-nummer met tevredenheid terugzien op de groei der
beweging in de afgelopen tien jaren.
Terwijl de N.M.B. vanaf 1881 geleidelijk aan was uitgegroeid tot een organisatie,
die 28.966 leden omvatte op het eind van 1939, sprong de N.V.S.H. ieder jaar met
10 à 20 duizend leden omhoog. In 1946 opgericht telde zij op het eind van dat jaar
reeds 17.533 leden; in het najaar van 1950 werd het 50.000e en in februari 1955
het 100.000e lid ingeschreven; eind 1955 (het jaar van de sterkste aanwas) waren
er 114.906 leden; en in de loop van 1956 is dit aantal weer snel aangegroeid tot
127.090 op 31 augustus, het laatste cijfer waarover wij konden beschikken. In
praktisch alle grotere en kleinere steden van ons land heeft de N.V.S.H. een
plaatselijke afdeling of althans een correspondentschap d.i. een afdeling in
voorbereiding: eind 1955 waren er 76 afdelingen plus 12 correspondentschappen,
tezamen 88 steunpunten, en sindsdien zijn er weer 7 steunpunten bijgekomen
(september 1956). De grootste afdelingen treft men uiteraard aan in steden als
Rotterdam, Amsterdam en Den Haag; maar ook het Zuiden van ons land bezit
afdelingen van niet geringe omvang. Terwijl Noord-Brabant en Limburg eind 1948
ieder nog slechts twee afdelingen telden met een ledenaantal van 298 resp. 33,
heeft de N.V.S.H. sindsdien vaste voet gekregen in deze overheersend katholieke
provincies, dank zij een intensieve propaganda door het Hoofdbestuur gestimuleerd.
Het volgend overzicht geeft de toestand weer op 31 december 1955; het eerste
cijfer heeft betrekking op het aantal gewone of begunstigende leden, die slechts de
jaarlijkse contributie betalen en daardoor bepaalde rechten bezitten; het tweede
cijfer tussen haakjes geeft het aantal werkende leden aan, die nl. de in de statuten
vervatte beginselverklaring onderschrijven, en die tezamen het kader vormen. Ziehier
het overzicht:
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Noord-Brabant
Afd. Breda

884 (25)

Afd. Eindhoven

2143 (51)

Corr. Den Bosch

211 (2)

Corr. Roosendaal

120 (3)

Afd. Tilburg

628 (31)

Limburg
Afd. Brunssum

666 (18)

Afd. Heerlen

844 (18)

Afd. Maastricht

666 (25)

Corr. Roermond

81 (3)

Afd. Sittard/Geleen

523 (17)

Afd. Venlo

212 (8)

De verwachting, die het Hoofdbestuur in 1949 uitsprak, dat men in het Zuiden
zou komen tot de organisatie van een gewest Limburg, is in vervulling gegaan:
onder de 14 gewesten, die de N.V.S.H. eind 1955 telde, bevindt zich ook een gewest
Zuid-Limburg, terwijl voor Noord-Brabant en Noord-Limburg een nieuw gewest in
oprichting is. Bovendien beschikken Eindhoven en Heerlen, evenals vele plaatsen
in het Noorden van ons land, over een consultatiebureau, waar een deskundige
regelmatig zitting houdt om vrouwen van advies te dienen met name in zake het
gebruik van anti-conceptionele middelen. Deze bureaus ressorteren onder de
Stichting ten algemene nutte tot het exploiteren van consultatiebureaus voor
geslachtskunde, waarmede de N.V.S.H. nauw samenwerkt. Ze staan bekend onder
de naam ‘Dr. Jan Rutgers Huis’; alleen het bureau te Amsterdam, dat 19 september
1931 werd opgericht (het september-nummer 1956 van V.O. herdacht zijn 25-jarig
bestaan), draagt de naam ‘Dr. Aletta Jacobs Huis’.
Uit dit alles blijkt wel, dat de N.V.S.H. zeer actief is. Verreweg de meeste leden
profiteren alleen maar van hun lidmaatschap om op gemakkelijke en goedkope
wijze aan anti-conceptionele middelen te komen, maar toch zijn het niet alleen de
3000 werkende leden die zich actief voor propaganda inzetten. Een eenvoudig
middel om nieuwe leden te werven bestaat in het opgeven van een ‘introductie-adres’:
op verzoek van een lid stuurt het algemeen secretariaat aan dat adres een
‘introductie-pakket’ (enkele brochures en folders, inclusief een nummer van V.O.);
wie een nieuw lid aanbrengt, krijgt een boek naar keuze ten geschenke. In
Zuid-Limburg en met name in de Mijnstreek zijn bovendien vele gezinsverzorgsters
van ‘Humanitas’ (de sociale neven-organisatie van het ‘Humanistisch Verbond’) ook
in katholieke gezinnen werkzaam; en het lijdt geen twijfel, dat langs deze weg heel
wat propaganda gemaakt wordt voor de N.V.S.H., gezien de wel niet officiële maar
toch zeer bijzondere relaties, die speciaal Humanitas met de N.V.S.H. onderhoudt.
De N.V.S.H. wint steeds meer terrein, ook onder de katholieke bevolking van het
Zuiden. Uit een particulier onderzoek, enkele jaren geleden ingesteld in de Mijnstreek,
bleek dat bijna 42% van de leden katholiek waren. Ook in andere plaatsen van het
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Zuiden zal men met een niet gering percentage katholieke leden rekening moeten
houden. Er is derhalve reden genoeg om zich bezorgd te maken omtrent de invloed
van de N.V.S.H. op het katholieke gedeelte onzer bevolking. Ook onze Vlaamse
lezers hebben reden tot bezorgdheid, want sinds 11 augustus 1955 bestaat er een
B.V.S.H., waarin alle Belgische leden van de N.V.S.H. zijn opgenomen; de afdeling
Antwerpen van de N.V.S.H., die op 31 december 1954 een 155 leden telde, is toen
opgeheven. Een korte bespreking van de doelstellingen en beginselen der N.V.S.H.
is nodig om te weten, met welke tegenstander wij hier te maken hebben.
Volgens haar Statuten stelt de N.V.S.H. zich ten doel: ‘juiste en heldere,
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wetenschappelijk getoetste, inzichten en opvattingen op het gebied van het
geslachtsleven en het maatschappelijk en cultureel leven, voor zover dit met het
geslachtsleven organisch verband houdt, te grondvesten en te verbreiden, zomede
de praktische toepassing dezer inzichten en opvattingen te bevorderen’. Wat deze
‘juiste en heldere, wetenschappelijk getoetste, inzichten en opvattingen’ behelzen,
wordt ons duidelijker uit het eerste beginsel, waarvan de N.V.S.H. uitgaat: ‘Een
gezond geslachtsleven is noodzakelijk voor een harmonische ontplooiing, lichamelijk
zowel als geestelijk, van de persoonlijkheid van ieder mens en mitsdien van het
gezin en van de gemeenschap’. Vraagt men verder, wat de N.V.S.H. onder ‘gezond
geslachtsleven’ verstaat, dan vindt men het antwoord daarop in de oktober-aflevering
1949 van V.O., het vroegere lijfblad van de N.M.B., dat thans als orgaan van de
N.V.S.H. de ondertitel ‘Maandblad voor Sexuele Hervorming’ draagt; daar lezen wij
nl.: ‘Gezond acht zij (de N.V.S.H.) slechts een geslachtsleven, dat voor elke periode
van het leven kenmerkende, harmonische bevrediging ten volle verschaft’. Men
behoeft slechts een aantal nummers van V.O. door te bladeren om te begrijpen,
welke allesbeheersende plaats deze sexuele gezondheid in de opvattingen van de
N.V.S.H. inneemt. Sexueel geluk en sexuele gezondheid zijn klaarblijkelijk de hoogste
normen, die de N.V.S.H. erkent en die zij bij heel haar streven naar sexuele
hervorming steeds voor ogen heeft. De mens heeft recht op sexueel geluk en recht
op een gezond geslachtsleven; voor dit recht moeten alle vaststaande morele normen
wijken. De N.V.S.H. wil wel degelijk een algehele omwenteling teweeg brengen in
de heersende opvattingen omtrent het geslachtsleven: de mens moet de oude
ketenen van onze burgerlijke cultuur afschudden en een nieuwe cultuur opbouwen,
waarin hij zijn fundamenteel recht op sexueel geluk volledig kan doen gelden.
Dergelijke slagzinnen, die men herhaaldelijk in de kolommen van V.O. aantreft,
laten geen twijfel open, dat de N.V.S.H. geen sexuele moraal erkent tenzij voor
zover ze gereduceerd kan worden tot het grondbegrip ‘sexueel geluk, sexuele
gezondheid’. Zo mogelijk nog duidelijker vindt men dit standpunt uiteengezet in de
1)
brochure Sexuele Hervorming, die J. Christiaan namens de N.V.S.H. schreef , want
hier wordt met evenveel woorden betoogd, dat de begrippen goed en kwaad, zonde
en schuld moeten worden opgeruimd om het sexuele leven te bevrijden van allerlei
angst- en schuldgevoelens, die als nodeloze remmingen het sexuele geluk (‘de
grootste vorm van geluk die denkbaar is’) in de weg staan. Vanuit dit standpunt kan
men alles verdedigen, hoezeer het ook strijdt met moraal en fatsoen, mits het maar
bijdraagt tot het ‘sexueel geluk’. De opvattingen van de N.V.S.H. zijn dan ook
uitermate ruim! Wij willen dit aan een aantal voorbeelden toelichten.
De propaganda voor kinderbeperking, die voor de vroegere N.M.B. doel-inzich was,
wordt door de N.V.S.H. meer gezien als een middel om de mens te brengen tot
sexuele hervorming - met verontwaardiging wijst deze vereniging de benaming
‘Twee-kindertjes-Bond’ van zich af. ‘Onze vereniging’ - zo lezen wij in de jongste
brochure van de N.V.S.H. - ‘propageert geen enkel kindertal, maar streeft ernaar
de kennis te verspreiden en door middel van de reeds eerder genoemde Stichting
die hulp en voorlichting te geven, waardoor het de mensen mogelijk wordt gemaakt,
niet meer kinderen te verwekken dan zij

1)

2

J. Christiaan, Sexuele Hervorming, N.V.S.H., Den Haag, 1951.
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2)

wensen’ . De N.V.S.H. onthoudt zich van elke beoordeling van de motieven, waarom
de mensen hun kindertal wensen te beperken, maar zij beschouwt het krijgen van
ongewenste kinderen als onzedelijk en bovendien als een verstoring van het gezonde
geslachtsleven. Voor déze allerhoogste waarde moet ook de voortplanting wijken,
want sexualiteit is wel noodzakelijk voor de voortplanting, maar voortplanting is niet
noodzakelijk voor de sexualiteit (V.O. januari 1949). En aangezien de N.V.S.H. van
mening is, dat het aanwenden van mechanische en chemische middelen (liefst in
combinatie) de beste methode is om het gewenste doel zonder verstoring van een
harmonisch geslachtsleven te bereiken, blijft het verstrekken van anti-conceptionele
middelen nog steeds één van de voornaamste programmapunten van de N.V.S.H.
- hierin doet zij niet onder voor de N.M.B. Het Hoofdbestuur beschikt dan ook over
een Centraal Middelen Depot in Den Haag, terwijl alle plaatselijke afdelingen één
of meer depots hebben, waaruit de leden tegen betaling kunnen putten. Bij dit alles
waakt de N.V.S.H. er wel voor, mede voorgelicht door haar rechtskundig adviseur,
3)
niet in conflict te komen met art. 451- ter van het Wetboek van Strafrecht . In
tegenstelling met de N.M.B. aanvaardt de N.V.S.H. ook de periodieke onthouding
als een geschikte methode tot kinderbeperking, maar tegelijkertijd geeft zij de raad
de vruchtbare periode te overbruggen met neo-malthusiaanse middelen. In haar
bezorgdheid voor het sexuele geluk van de leden geeft de N.V.S.H. in praktisch
ieder nummer van V.O. gedetailleerde voorlichting omtrent het gebruik van
anticonceptionele middelen; voor de toepassing van de periodieke onthouding
kunnen de leden zich schriftelijk wenden tot de redacteur van de vragenrubriek ‘Wij
Willen Weten’: ze hoeven slechts de nodige gegevens op te sturen en een bedrag
van tenminste 2 gld. bij vooruitbetaling te storten op de postrekening ten name van
de penningmeester Stichting Consultatiebureaus om een ‘P.O.-schema’ te
bemachtigen.
Het verspreiden van ‘juiste en heldere, wetenschappelijk getoetste, inzichten en
opvattingen’ omtrent anti-conceptie is het voornaamste maar niet het enige punt
van de sexuele hervorming, die de N.V.S.H. nastreeft. Ook omtrent andere aspecten
van het sexuele leven huldigt zij bepaalde opvattingen, die wel radicaal afwijken
van de christelijke moraal maar die niet verwonderlijk zijn, wanneer men eenmaal
het geluk van een bevredigend geslachtsleven tot enige norm verheft. In het kort
willen wij de voornaamste objecten van haar verdere hervormingsplannen aanduiden.
Zelfbevrediging is in de puberteitsjaren een normaal en gezond verschijnsel, dat
met zonde niets te maken heeft; hetzelfde geldt trouwens voor iedere andere periode
van het leven, waarin om de een of andere reden geen geslachtsverkeer kan plaats
hebben. Geslachtsverkeer vóór het huwelijk en met name tussen verloofden mag
niet als onzedelijk gebrandmerkt worden: het komt immers (!) veel voor en het is
bovendien dikwijls nodig voor het sexuele geluk van de betrokken personen; wel
dienen verloofden maatregelen te

2)

3)

T. Blankenstijn-Biersma en H.F. Fortuin-Blitz, Kinderen die wij wensen, N.V.S.H., Den Haag,
1956, p. 14-15. - Eerstgenoemde schrijfster is sinds mei 1956 algemeen secretaresse van
de N.V.S.H.
De tekst van dit art. luidt als volgt: ‘Hij die hetzij enig middel tot voorkoming van zwangerschap
openlijk ten toon stelt, hetzij zodanig middel of diensten ter voorkoming van zwangerschap
openlijk of ongevraagd aanbiedt, of openlijk, of door verspreiding van enig geschrift
ongevraagd, als verkrijgbaar aanwijst, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee
maanden of geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden’.
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treffen, dat geen ongewenste zwangerschap intreedt. De absolute huwelijkstrouw
is een burgerlijke opvatting, die niet altijd strookt met de eisen van een gezond
geslachtsleven; in beginsel heeft de N.V.S.H. geen bezwaar tegen
driehoeksverhoudingen, ofschoon zij de praktische moeilijkheden niet miskent (de
jaloezie van de gepasseerde partij kan nl. tot onprettige situaties leiden!); en in ieder
geval dienen de wettelijke mogelijkheden tot echtscheiding belangrijk uitgebreid te
worden. Homosexualiteit is een natuurlijk verschijnsel en de rechten van de
homosexueel moeten wettelijk beschermd worden. De wettelijke bepalingen tegen
het verspreiden van neo-malthusiaanse middelen dienen afgeschaft te worden om
een ruimere propaganda voor anti-conceptionalia mogelijk te maken. Dit is vooral
ook van belang in verband met de strijd, die de N.V.S.H. tegen de abortus provocatus
voert. Officieel immers verwerpt de N.V.S.H. de abortus provocatus en zij gaat er
groot op, dat haar propaganda voor anti-conceptionele middelen in belangrijke mate
bijdraagt tot het tegengaan van de abortus provocatus. Wij durven echter te
betwijfelen, of de N.V.S.H. zo principieel afwijzend tegenover de abortus provocatus
staat, dat zij deze ingreep om geen enkele reden geoorloofd acht; instemmende
artikelen in V.O. (o.a. in het maart-nummer 1956) met wettelijke praktijken in Zweden
maken deze twijfel begrijpelijk; en het feit, dat dr. W.F. Storm, tot mei 1954 voorzitter
van de N.V.S.H., wegens een dergelijke ingreep met de strafrechter in aanraking
kwam, zegt ook wel iets.
De N.V.S.H. verspreidt haar inzichten en opvattingen op de eerste plaats door middel
van haar lijfblad ‘Verstandig Ouderschap’. Dit maandblad, gedrukt bij de N.V. De
Arbeiderspers, is thans zijn 37e jaargang ingegaan. Ieder nummer telt, sinds begin
vorig jaar, 24 pagina's; het vrij slecht verzorgde uiterlijk van dit blaadje past goed
bij de inhoud. Maar het wordt veel gelezen! De leden ontvangen het gratis, maar
moeten voor hun lidmaatschap een jaarlijkse contributie betalen, die met ingang
van dit jaar van 3 op 4 gld. gebracht is; niet-leden kunnen zich abonneren voor 2.50
gld. Met het ledenaantal is ook de oplage van V.O. sterk opgelopen: van het
december-nummer 1955 bedroeg ze 122.500, maar van het oktober-nummer 1956
reeds 148.000.
Van de andere vormen van propaganda en voorlichting vermelden wij nog de
Huishoudelijke Congressen, die om de twee jaar plaats vinden (het 9e Congres op
26-27 mei 1956 te Utrecht), en de Kaderconferenties, die regelmatig gehouden
worden voor de werkende leden (de 28e Conferentie op 18 maart 1956 te
Amsterdam); deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het Hoofdbestuur.
De plaatselijke afdelingen houden allerlei vergaderingen, ook voor belangstellenden:
voorlichtings-, praat-, filmavonden enz.; bovendien beschikken vele plaatselijke
afdelingen over een kleine uitleenbibliotheek. Heel bijzondere vermelding verdienen
de Huwelijksscholen, die op een kleine 20 plaatsen in het Noorden van ons land
iedere winter behoorlijke toeloop hebben; behalve allerlei neutrale onderwerpen
4)
worden daar ook de ‘juiste en heldere’ inzichten van de N.V.S.H. behandeld .
Ook de radio was gedurende enkele jaren een geschikt propagandamiddel voor
de N.V.S.H., want vanaf 14 januari 1949 tot 6 maart 1953 hield W.F. Storm (toen
nog voorzitter van de N.V.S.H.) gedurende vier opeenvolgende winters

4)

In het brochuurtje van J.Z. Baruch: Hij, zij en de N.V.S.H. (uitg. van de N.V.S.H., Den Haag,
1955) kan men lezen, hoe een jong stel langs de huwelijksschool de weg vond naar de
N.V.S.H.
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voor de VARA een reeks radio-causerieën, die later gebundeld zijn onder de titel
5)
In Huwelijk en Gezin . Sindsdien is aan deze radio-propaganda voor de VARA een
einde gekomen; dit zal wel samenhangen met de ‘ernstige en diepgaande
meningsverschillen over ons werk onder de leden van deze omroepvereniging’,
waarvan ‘Leden-contact’ nr. 51 van 22 februari 1956 gewag maakt. In het voorbijgaan
zij vermeld, dat dit ‘Leden-contact’ dienst doet als Kaderblad van de werkende leden,
die het dan ook gratis ontvangen; het vervangt sinds 1 januari 1955 de vroegere
Pers- en Documentatiedienst (Pe-do-Di) en het Discussie-orgaan van de N.V.S.H.;
redactie-secretaris is Gé Nabrink, die jarenlang algemeen secretaris van de N.V.S.H.
en hoofdredacteur van V.O. was, en die te Amsterdam een Boekhandel en
Antiquariaat bezit. - Een wetenschappelijk tijdschrift is in voorbereiding.
Hiermede hebben wij de lezers wel voldoende ingelicht omtrent de stand van
zaken bij de N.V.S.H. Wie meer bijzonderheden verlangt te weten, verwijzen wij
naar een documentair overzicht, dat wij in Katholiek Archief 6 (1951) 457-470
publiceerden, alsmede naar enkele publicaties van Wim Engelen die nieuwere
6)
gegevens verstrekte . Hier willen wij nog een ogenblik stilstaan bij de vraag, wat
wij tegen de activiteit van de N.V.S.H. kunnen doen.
Welke ook de subjectieve bedoelingen mogen zijn van de leiders der N.V.S.H., hun
streven is objectief gezien in flagrante tegenspraak met de christelijke
levensopvatting. Hoe ver dwaalt men af van de waarheid, wanneer men niet staat
op de grondslag van het christelijk geloof en niet geleid wordt door het leergezag
van Christus' Kerk! Zelfs de Nederlandse Hervormde Kerk heeft zich bij monde van
haar Generale Synode laten verleiden het neo-malthusianisme in beginsel te
7)
aanvaarden , een koerswijziging die door de N.V.S.H. met grote vreugde werd
begroeit in haar maandblad V.O. Thans houdt in ons land met het Gereformeerde
Kerkgenootschap alleen de Katholieke Kerk stand in de principiële afwijzing van
8)
alle tegennatuurlijke praktijken .
Geen katholiek kan zich verenigen met de theorieën en praktijken, die de N.V.S.H.
verdedigt, zodat ook geen katholiek zich bij deze vereniging mag aansluiten, haar
consultatiebureaus raadplegen of haar maandblad lezen. Helaas zijn er een aantal,
die zulks toch doen. In het Bisschoppelijk Mandement 1954 De katholiek in het
openbare leven van deze tijd verklaren de Bisschoppen: ‘Wij vleien Ons wel met de
hoop, dat geen katholiek bewust aan een zodanig streven steun verleent, maar Wij
vrezen toch met grond, dat sommigen ook hier al, wellicht ten gevolge van de
bestaande sexuele nood, in de strikken van naturalisme en materialisme verward
zijn geraakt. Het moet vanzelfsprekend als ongeoorloofd worden beschouwd bij
dergelijke instanties raad en steun te gaan zoeken’

5)
6)

7)
8)

Wij hebben dit boek besproken in: Streven 9 (1955-1956) I, p. 389-390. - In het maart-nummer
1956 van V.O. wordt het door voorzitter Jac. L. Griep zeer waarderend besproken.
Wim Engelen, Humanisme zonder God: een overzicht van de ideeën, de inrichting en de
verspreiding van het Humanistisch Verbond en geestverwante organisaties in en buiten
Limburg, Limburgs Academisch Centrum, 1955, p. 55-64 en 67-71; Partij van de Arbeid en
Humanistisch Verbond, in: Katholiek Archief 11 (1956) 934-936.
Vgl. Herderlijk Schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
betreffende het huwelijk, Den Haag, 1952, p. 99-102.
Vgl. Nederlands Gesprek Centrum, Publicatie no. 8: Conceptieregeling, Den Haag, 1953, p.
17-18.
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(p. 41). Het is te vrezen, dat in de toekomst nog meer katholiek-gehuwden door de
propagandistische activiteiten van de N.V.S.H. het spoor bijster zullen raken, want
er bestaat sexuele nood in vele gezinnen. ‘Ook de Kerk weet van de bestaande,
soms nijpende sexuele nood, en zij tracht op allerlei manieren hulp te bieden. Maar
zij kan en mag dat nooit doen door de van God gestelde wetten prijs te geven. Hoe
meer echter in de tegenwoordige maatschappij de problemen van huwelijk en
sexueel leven naar voren komen, des te meer zal ook van katholieke zijde eraan
gewerkt moeten worden om aan de mede-gelovigen in deze nood de juiste weg te
wijzen’, verklaren de Bisschoppen in het zo juist aangehaalde Mandement (p. 41-42).
Deze verklaring van het Nederlands Episcopaat sluit aan bij een uitspraak, door
Paus Pius XII enkele jaren tevoren gedaan: ‘Van de andere kant weet de Kerk met
medeleven en begrip rekening te houden met de werkelijke moeilijkheden van het
huwelijksleven in onze dagen. Daarom hebben Wij in Onze laatste toespraak over
de huwelijksmoraal de rechtmatigheid bevestigd of tegelijkertijd de grenzen zelf
aangegeven - in feite heel ruime grenzen - van een geboorteregeling, welke, in
9)
tegenstelling met de zgn. “geboortebeperking” verenigbaar is met Gods wet’ . De
Paus zinspeelt hier op de periodieke onthouding, die naast de algehele onthouding
de enige zedelijk verantwoorde methode is om regelend op te treden t.a.v. het
kindertal. In zijn bekende toespraak van 29 oktober 1951 tot de Italiaanse katholieke
verloskundigen (waarnaar verwezen werd in het zo juist aangehaalde citaat) heeft
Pius XII uitvoerig over de periodieke onthouding gesproken en met nadruk naar
voren gebracht, dat deze vorm van huwelijksbeleving inderdaad geoorloofd kan
zijn, mits de gehuwden om voldoende serieuze motieven tot deze methode hun
toevlucht nemen.
Er bestaat sexuele nood in vele gezinnen. Door allerlei factoren, waaronder de
gebrekkige huisvesting als gevolg van de oorlog wel de meest belangrijke is, komen
vele gehuwden vroeg of laat voor de wenselijkheid of zelfs de noodzaak te staan
hun kindertal te regelen. Algehele onthouding is zeker effectief, maar betekent voor
de gehuwden een offer dat niet zonder strikte noodzaak gevraagd mag worden.
10)
Periodieke onthouding geeft geen volkomen zekerheid , maar zij biedt de gehuwden
in ieder geval de mogelijkheid om op juiste wijze regeling van het kindertal na te
streven, indien en zolang daartoe serieuze redenen bestaan, terwijl tegelijkertijd
hun intieme huwelijksomgang voortgang kan vinden. Dit laatste is van belang, opdat
de onderlinge verhouding tussen man en vrouw (en binnen heel het gezin) niet aan
nodeloos zware beproeving worde blootgesteld. Dat de periodieke onthouding toch
grote offers vraagt, behoeft geen betoog; maar zonder offers is geen christelijke
oplossing van huwelijksproblemen mogelijk. Daarom voegde de Paus aan zijn uiting
van medeleven en begrip de volgende belangrijke opmerking toe: ‘Om de veelvuldige
moeilijkheden van het huwelijksleven te overwinnen, dienen overigens vooral het
levend geloof en het veelvuldig ontvangen van de Sacramenten, van waaruit stromen
van kracht ont-

9)
10)

Toespraak van Paus Pius XII tot de Italiaanse katholieke bond voor het gezin, 28 november
1951, uitg. van de K.A., Heemstede, p. 29.
Vgl. echter de woorden, die Pius XII toevoegde aan zijn zo juist aangehaalde uitspraak: ‘Men
mag zelfs hopen (maar in een dergelijke materie laat de Kerk het oordeel natuurlijk over aan
de medische wetenschap), dat deze laatste erin slaagt aan deze geoorloofde methode een
voldoende veilige basis te geven, en de jongste inlichtingen schijnen deze hoop te bevestigen’
(vgl. de uitg. in de vorige noot aangehaald, p. 29).
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springen, over wier krachtdadigheid mensen die buiten de Kerk leven zich moeilijk
11)
een helder begrip kunnen vormen’ .
Er bestaat sexuele nood in vele gezinnen. De N.V.S.H. tracht in die nood te
voorzien op een wijze, die onaanvaardbaar is. Maar wij katholieken kunnen niet
volstaan met het afkeuren en bestrijden van datgene, wat de N.V.S.H. onderneemt.
Wij zullen zelf op positieve, christelijke wijze moeten streven naar een leniging van
de bestaande nood. De daartoe noodzakelijke voorlichting kan moeilijk vanaf de
preekstoel gegeven worden, maar er bestaan andere gelegenheden om gehuwden
de juiste weg te wijzen. In biechtstoel, spreekkamer of bij huisbezoek kan de priester
de morele voorlichting verschaffen, terwijl de katholieke huisarts kan worden
geraadpleegd over aspecten, die tot zijn bevoegdheid behoren. Goede lectuur kan
daarbij een steun zijn. In cursussen, week-ends, bezinningsdagen en retraites voor
verloofden of gehuwden kan de katholieke visie op huwelijk en huwelijksbeleving
meer uitgebreid besproken worden. Daarnaast groeit in ons land, vooral in het
Noorden maar toch ook reeds in het Zuiden, het aantal ‘Katholieke bureaus voor
huwelijksaangelegenheden’, waartoe gehuwden zich kunnen wenden om in hun
moeilijkheden alzijdige voorlichting en raad van priester, arts, psycholoog en jurist
te ontvangen.
‘Hoe meer echter in de tegenwoordige maatschappij de problemen van huwelijk
en sexueel leven naar voren komen, des te meer zal ook van katholieke zijde eraan
gewerkt moeten worden om aan de mede-gelovigen in deze nood de juiste weg te
wijzen’, citeerden wij reeds uit het Mandement. Deze positieve hulp, die steeds
moge groeien, is de beste methode om de funeste propaganda, die de N.V.S.H.
ook onder katholieken voert, tegen te gaan en vóór te zijn.

11)

Ibidem, p. 29.
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Religieuze kroniek
Congres van het Lekenapostolaat in België
Prof. Dr. E. de Jonghe
verslaggever van het Congres
VAN 29 tot 31 december had te Leuven, onder de hoge bescherming van de
Belgische Hiërarchie, het Congres van het Lekenapostolaat plaats. Ingericht met
het oog op het Internationaal Congres van het Lekenapostolaat, dat in 1957 te Rome
plaats vindt, wilde het een ‘open’ congres zijn, waar priesters en leken, leden van
organisaties en niet-leden openhartig en rustig hun mening zouden laten gelden.
Mgr. Philips, de heren J. De Staercke, A. Van Istendael, J. De Meyer, Z.E.H. Kan.
Dondeyne en Z.E.P. Cerpentier droegen algemene exposés voor over de Kerk, de
leek in de Kerk, de kansen van de Kerk in de moderne wereld, de situatie in het
eigen land, het apostolaat in deze wereld en de vormen van het lekenapostolaat.
Daarnaast werden er in 26 aparte secties besprekingen gehouden over het apostolaat
in de familie, de parochie, het onderwijs, het jeugdleven, het bedrijfsleven en het
leger. In deze sectievergaderingen werden bovendien een aantal algemene
problemen onderzocht, zoals de opbouw van een lekenspiritualiteit, de plaats van
de leek in de Kerk, moderne evangelisatievormen enz. Ten slotte hebben twee
secties hun aandacht gewijd aan het lekenapostolaat in Congo en op het
internationale vlak.

De deelnemers
Wij hoorden over dit Congres voor het eerst spreken tijdens de zomervakantie van
vorig jaar, en pas rond september kon men ernstig aan de voorbereiding gaan
denken. Toch zijn de inrichters er in geslaagd, een belangwekkend programma op
te stellen en de nodige medewerkers te vinden om het Congres tegen het einde
van het jaar te doen doorgaan. De franstalige en de nederlandstalige afdelingen
telden samen ongeveer 3000 deelnemers, waarvan ruim 1700 voor de
nederlandstalige groep. Alleen over de werkzaamheden van deze groep brengen
wij in dit overzicht verslag uit. Van deze 1700 deelnemers waren ongeveer de helft
leken, de andere helft priesters en kloosterlingen. Onder de laatsten waren de
zusters het talrijkst opgekomen. Indien de verhouding leken - niet-leken dus in het
algemeen niet slecht kan genoemd worden, vormden in de secties van het onderwijs
de niet-leken de grote meerderheid, doch zij kwamen er in feite - en dan vooral de
zusters - het minst aan het woord. Wat de leken betreft dient men er rekening mee
te houden dat er een groot aantal leden en vrijgestelden van katholieke organisaties
aan het congres deelnamen. De deelnemersgroep vormde aldus niet steeds, in alle
afdelingen, dát gemengd publiek dat de inrichters gewenst hadden. Toch is er in
vele secties uitstekend werk verricht en mag het verloop van het congres bevredigend
genoemd worden. Had men meer tijd
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aan de voorbereiding kunnen besteden, dan waren de verschillende gewesten van
het land zonder twijfel ook beter vertegenwoordigd geweest.

Parochie en familie
In de secties waar gehandeld werd over de familie en de opvoeding tot
lekenapostolaat ging men uit van de constatering dat de zin van het christelijk
huwelijk door velen niet begrepen en niet beleefd wordt. Priesters, leken en
gehuwden zijn niet steeds voldoende op de hoogte van de christelijke leer over het
huwelijk om deze zin adequaat mee te delen, te vertolken en uit te dragen. De volle
beleving van het christelijk huwelijk is daarenboven voor velen in de praktijk zeer
moeilijk wegens de feitelijke armoede waarin ze leven of wegens het nastreven van
een verhoogd materieel levensniveau, terwijl ze om zich heen, ook onder katholieken,
geen of weinig voorbeelden van levensversobering zien, waarin ze een duidelijke
en ondubbelzinnige steun voor hun huwelijksideaal zouden vinden. Met het oog op
de apostolaatstaak van het gezin werd de nadruk gelegd op de behoefte aan meer
efficiënte vorming in parochieel verband en op de vele vormen van hulp die het
gezin nodig heeft, wil het in staat gesteld worden een apostolische rol te vervullen.
De opgesomde middelen hadden zowel betrekking op de voorbereiding tot het
huwelijk, als op de onrechtstreekse sociaal-economische hulp, de morele steun en
de gezinsspiritualiteit.
Opvallend veel jonge mensen, behorend tot de kaders van de jeugdorganisaties,
namen aan deze besprekingen deel. Wij schatten dat er betrekkelijk weinig
familievaders aan het woord kwamen. Toch waren de discussies belangwekkend
genoeg, omdat ze aantoonden hoezeer de vraagstukken rond het huwelijk op dit
ogenblik de jonge mensen bezig houden. Tevens werd het duidelijk hoe voorzichtig
men moet zijn met elk beroep dat men doet op de familie-als-geheel wanneer deze
in feite reeds in haar eenheid gestoord wordt door de uiteenlopende initiatieven van
alle mogelijke instellingen en organisaties die elk lid van de familie afzonderlijk
opeisen.
Zowel voor de stadsparochie als voor de buitenparochie werd geconstateerd dat
deze haar karakter van gesloten levensmilieu verloren heeft, inzonderheid wegens
het feit dat men meestal werkt buiten de plaats waar men woont. Doch ook als
religieus milieu, als de groepering van alle gelovigen rond het altaar, vormt de
parochie geen eenheid meer, voornamelijk wegens het bestaan van school-, kloosteren collegekerken als centra van religieus leven, die elk een aantal familieleden
aantrekken en de band tussen familie en parochie verbreken. Om van de parochies
opnieuw de centra van het religieuze leven te maken die ze vroeger waren, zou
men dan ten eerste de parochies in hun huidige structuur beter moeten bestuderen.
Het onderzoek op dit gebied is in België echter nog niet ver gevorderd. Ten tweede
vroeg men dat men bij elke hervorming rekening zou houden met het gezin als
eenheid en dat vooral de nadruk zou gelegd worden op het coördineren van de
diverse parochiële activiteiten. Ten derde werd speciaal de aandacht gevraagd voor
een welwillende hernieuwing van de techniek van het huisbezoek. Ten vierde
verwachtte men algemeen dat de parochie weer het centrum zou worden waar de
gelovige zijn religieuze basisvorming zou krijgen.
Zonder twijfel werden hier tal van problemen aangeraakt inzake apostolaat en
vorming tot apostolaat, doch we zouden niet durven zeggen dat duidelijke oplos-
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singen werden voorgesteld. Tijdens de besprekingen werd o.m. het delikate probleem
van de Brusselse verfranste parochies aangeraakt. Uit een overtuigend exposé van
Mgr. Schoenmaeckers bleek dat de Hiërarchie zich van het probleem bewust is,
passende oplossingen wil zoeken, doch met een nijpend tekort aan geschikte
priesters heeft te rekenen. Men kan dan de vraag stellen of de kloosters hier geen
rol hebben te spelen. Wat de christelijke organisaties betreft is het duidelijk dat deze,
in parochieel verband, meer dan tot hiertoe het geval was, de eenheid moeten
dienen. Het is ook een feit dat de organisaties alleen niet het meest geschikte middel
zijn om de wankelmoedigen, de ongelovigen, de politiek en sociaal niet christelijk
gegroepeerden te bereiken. De liefdevolle en discrete bekommernis om het geestelijk
welzijn van alle mensen is de eerste voorwaarde voor het benaderen van deze
groepen. Het congres telde dan ook een sectie die het evangelisatie-probleem van
deze milieus bestudeerde. De behoefte aan catechisten en een aangepaste vorming
van dezen werd hier scherp beklemtoond. Het feit echter dat de meeste mensen
denken, mét het geloof ook het lidmaatschap van een viertal sociale organisaties
en bovendien nog van een bepaalde politieke partij te moeten aanvaarden, is hier
een niet te onderschatten hindernis.

Onderwijs en jeugdleven
Het was de bedoeling van de inrichters van het congres, in een aantal secties de
apostolaatsmogelijkheden in het onderwijs en in de jeugdbeweging te onderzoeken.
Een viertal secties, waarin globaal beschouwd, de niet-leken en de ‘georganiseerden’
de meerderheid vormden, hebben zich daarmee bezig gehouden. Op grond van de
rapporten welke we over deze secties ontvingen, durven we niet beweren dat de
discussies er levendig, welwillend, opbouwend of tegemoetkomend zijn geweest.
Onze indruk is dat de enkele leken, ouders of lekenleerkrachten, die daar aan het
woord zijn gekomen, vertolkten wat vele leken sinds de schoolkwestie zijn gaan
denken, nl. dat ze van het christelijk onderwijs, dat ze allen verdedigen en zullen
steunen, weinig weten, er moeilijk iets in te zeggen krijgen en dat er wellicht geen
echte dialoog tussen ouders en school gewenst wordt.
Wat het kleuteronderwijs betreft werd zeer sterk de nadruk gelegd op de rol van
het familiaal milieu bij de eerste religieuze vorming en op de noodzakelijke
eerbiediging van de psychologische basis van de kleuteropvoeding. Meer in het
bijzonder werd gewezen op de grote invloed die uitgaat van de houding van eerbied
voor het religieuze, de voorbeelden van de ouders, de opvoeders, de gezonde
huiselijke sfeer, die de onontbeerlijke basis vormen voor de aangepaste methodes
van de catechese voor kleuters. Praktisch bleek uit de besprekingen dat er in onze
agglomeraties een gebrek aan kleuterscholen bestaat, dat aldus de kleuters vaak
aan niet-gelovige leerkrachten worden toevertrouwd of dat de leerkrachten niet de
nodige psychische en morele volwassenheid bezitten om in volle gemoedsrust een
werkelijk vormende rol te kunnen spelen.
In de sectie, waar over het lager onderwijs werd gehandeld, heeft men sterk de
ondeelbaarheid van de opvoeding beklemtoond. Ouders en leerkrachten streven
een zelfde doel na en ze moeten dan ook rekening houden met elkaar. Meer en
meer vragen de ouders een zekere medezeggenschap in de schoolopvoeding. Te
dikwijls wordt in het onderwijs geen rekening gehouden met de organisatie en de
verplichtingen van het familieleven. Een van de deelnemers hebben we
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horen beweren dat de kloosterorden de uren- en werkregeling in het onderwijs te
zeer in functie zien van hun eigen kloosterverplichtingen, zodat in de families met
meerdere kinderen, die naar verschillende scholen gaan, de moeder verplicht is 's
middags en 's avonds voor de maaltijden een soort ploegenstelsel in te voeren.
In het secundair onderwijs bestaan er klaarblijkelijk zekere spanningen. Voor al
de afdelingen van dit onderwijs werd de vraag gesteld of het niet mogelijk is aan de
lekenleerkrachten een betere vorming tot het apostolaat te geven. De vraag dient
echter gesteld of de lekenleerkrachten in dit onderwijs een corps vormen dat op dit
gebied overtuigd is of kan overtuigd worden of blijven. Is de verhouding van de leken
en de niet-leken in dit onderwijs van dien aard dat de eersten er zich volledig als
mens en als leek kunnen ontplooien en dat hun ijver voor het apostolaat de normale
vrucht is van een volledige erkenning en integrate in dit onderwijs? Hebben wij,
katholieken, tegenover de katholieke leerkrachten en de katholieke leerlingen van
het Rijksonderwijs, individueel en in onze organisaties, een houding die niet louter
superieur veroordelend is? Heeft men in het katholieke milieu genoeg achting en
bekommernis voor de lekenleerkrachten? Wij kunnen niet nalaten te verklaren hoe
jammer het is dat de lekenleerkrachten zich niet volledig kunnen inzetten voor het
apostolaatswerk. Een kwantitatief uitgebreid lekenlerarencorps in het middelbaar
onderwijs zou in al onze steden en grotere gemeenten honderden centra van
katholiek familiaal en intellectueel leven kunnen vormen en daardoor een enorme
invloed ten goede uitoefenen. Daarbij dient men te overwegen dat niet al de leraren
die aan onze katholieke universiteit gevormd worden, in het katholiek onderwijs een
plaats vinden, maar dat een groot deel van hen noodzakelijk de richting van het
Rijksonderwijs moet uitgaan. Het inzicht in deze realiteiten en een oprechte
waardering voor alle mensen die op een voortreffelijke wijze hun plicht van staat
vervullen, zullen noodzakelijk de opwekking tot meer apostolaat moeten voorafgaan.
In de sectie over het jeugdleven hebben alle katholieke jeugdbewegingen de
voortreffelijkheid van hun methodes en werking aangetoond. Alle staan zij echter
voor het feit dat zij slechts een heel klein deel van de jeugd bereiken. Nieuwe wegen
moeten gezocht worden om de niet georganiseerde jeugd te bereiken, de opvoeders
moeten er rekening mede houden dat de katholieke jeugd in een zeer gemengd
milieu zal terechtkomen en dat zij daarop moet voorbereid worden. Op dit gebied
schijnen grote leemten te bestaan.

Het levensmilieu van de volwassenen
De secties der werkgevers en werknemers vergaderden samen. Zij bestonden voor
het grootste deel uit stafleden der arbeiders- en werkgeversorganisaties. Tal van
belangwekkende vragen werden hier opgeworpen. O.m. of het apostolaat in het
arbeidsmilieu gesitueerd moet worden op het terrein der arbeidsvoorwaarden ofwel
of het vooral een kwestie is van zedelijke en geestelijke elementen. Gevraagd werd
ook of de voorwaarde tot echt apostolaat niet een werkelijke ontmoeting tussen
werkgevers en werknemers als ‘christenen’ zou zijn. Bij de discussie werd eerst en
vooral de buitengewone rol der organisaties beklemtoond, waarover beide groepen
akkoord gingen. De ene groep wees er op hoe elke vorm van paternalisme in het
arbeidersmilieu wantrouwen wekt en eerder als een hinderpaal voor het apostolaat
werkt, de andere groep wees op de nieuwe mogelijk-
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heden die schuilen in de arbeidsverheffende technieken. Veel nieuws werd hier
eigenlijk niet gezegd. In de sectie van de Middenstand werd erkend dat de
ontkerstening in dit milieu ver doorgedrongen is langs verfijnde vormen van
onverschilligheid, levensvrijheid, modernisme en schijnrijkdom. Tevens werd
geconstateerd dat de middenstand zeer vatbaar blijkt voor de invloed van tal van
neutrale organisaties. Veel werd hier verwacht van een eigen katholieke
middenstandsorganisatie.
De landbouwsector schijnt een betrekkelijk beveiligd milieu te vormen zowel voor
de jongeren als voor de ouderen. Toch werd er in deze sectie geklaagd over de
gevaren die meer en meer dreigen en over het gemis aan persoonlijke religieuze
vorming. Het lekenapostolaat in het leger staat voor een grote opgave. Het wordt
echter sterk belemmerd door het feit dat de katholieken tegenover het leger vaak
een negatieve houding aannemen. Het aanvaarden van de burgerplicht van de
soldaat zou hier een eerste voorwaarde zijn om effectieve actie mogelijk te maken.
Pas wanneer de fundamentele houding tegenover het leger gezond is, worden het
persoonlijk getuigenis en het georganiseerd apostolaat vergemakkelijkt.
Wij hebben de indruk dat de discussies in deze groepen niet verder zijn geraakt
dan het herhalen van bepaalde thema's welke tot het klassieke repertorium der
sociale organisaties behoren. Het interessante lijkt ons te zijn dat de besprekingen
gevoerd werden buiten het organisatorische verband. Meer persoonlijk contact van
de stafleden der organisaties, dat tot vrijmoedige gesprekken leidt, kan wellicht
vruchtbaarder zijn dan het institutioneel steekspel dat ze beroepshalve en binnen
de spelregels der Encyclieken en Pauselijke documenten moeten voeren. Waar de
organisaties als belichaming van fundamenteel verschillende sociale en politieke
stellingnamen tegenover elkaar komen te staan ligt in ons land de arbitrage
traditioneel op een heel ander vlak dan de soms rumoerige zittingen van een congres.
In een bijzondere sectie werd heel speciaal de aandacht gevestigd op het
apostolaat in de natuurlijke gemeenschappen. Men kwam er tot een uitwisseling
van gedachten die veel gelijkenis vertoonde met die van de secties die handelden
over de stads- en buitenparochie. Beklemtoond werd hier de betekenis van de wijk,
wijkvorming en spontane groepsvorming. Onmiddellijk werd echter geconstateerd
dat men hierover weinig positieve gegevens bezit en dat de studie van het getuigenis
dat de christelijke leek kan geven in deze spontane groepen nog in een
aanvangsstadium verkeert. Deze sectie bevestigde echter met aandrang haar
overtuiging dat het direct getuigenis van de katholieken in de concrete
levensomstandigheden en in de natuurlijke gemeenschappen de meest efficiënte
aanloop is voor dieper apostolaatswerk.

De lekenspiritualiteit
De universiteitsprofessoren, de studenten, de intellectuelen, de volksmensen, allen
hebben behoefte aan een eigen spiritualiteit. In de secties die de voorwaarden tot
het groeien van een eigen groepsspiritualiteit bespraken, werd algemeen
geconstateerd dat deze op dit ogenblik bijna niet bestaat. De studenten vragen meer
religieuze vorming en het bevorderen van een beroepsspiritualiteit per faculteit, zij
vragen 'n ‘universitaire parochie’. Bij de intellectuelen schijnt de spiritualiteit weinig
ontwikkeld te zijn, men zoekt naar passende vormen, daarna pas kan men
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een algemene actie voeren. Een groot deel van de volksmensen is niet meer te
bereiken, dit gebeurt voor een deel toch nog wel in bijzondere
levensomstandigheden. Het maximum dat men in deze groep kan bereiken is het
doen aanvaarden van enkele fundamentele religieuze waarden. Slechts dan kan,
met de hulp der genade, een volgende stap verwacht worden. Een grote hinder
wordt bij het apostolaat in het volksmilieu ondervonden door het feit dat de volksmens
scherp toeziet of geloof en profane leven elkaar doordringen. Het feit dat bij vele
katholieken het profane leven allerminst een voorbeeld is zal voor de volksmens
meer dan voor anderen moeilijkheden medebrengen om zich voor het apostolaat
open te stellen.
Door alle groepen werd de wens uitgedrukt dat door het gebruik van de volkstaal
de gelovigen beter zouden betrokken worden bij de liturgische viering der Eucharistie
en bij het ontvangen der Sacramenten. Ook van de opvoeding tot een beter begrip
van de liturgie wordt veel verwacht.

De leek in de wereld
De wereld waarin de gelovigen hun apostolaat moeten uitoefenen is een gemengde
wereld. De katholiek leeft er samen met anderen. Met hen heeft hij een
gemeenschappelijke taak te vervullen. In de huidige maatschappij waarin katholieken
staan tegenover andere christenen, ongelovigen en aanhangers van andere
godsdiensten, worden zij door de structuur van deze maatschappij zelf, nationaal
en internationaal gezien, tot samenwerking gedwongen. Het is in dit milieu dat zij
hun apostolaat te vervullen hebben. De gevormde katholiek kan loyaal zijn beste
krachten ten dienste stellen van deze maatschappij en in zijn geloof de hogere
motieven en krachten vinden, die naast de profane zullen gelden en die hem in staat
stellen in de wereld zijn goddelijk doel na te streven en getuigenis te brengen van
dat geloof. Om deze taak te kunnen vervullen moet hij opgevoed worden. De leek
vraagt tevens begrip voor houdingen en beslissingen die hij in deze wereld moet
nemen en die steunen op overeenkomst en vergelijk. Van uit een abstract
katholicisme zou men hem wellicht andere houdingen kunnen voorspiegelen doch
in de realiteit staat hij als mens en als burger voor de noodzakelijkheid van de
samenleving. Duurzame oplossingen zijn in de wereldse problemen slechts mogelijk
zo men in de eerbied voor de persoon van de anderen de grondslag ziet van de
overeenkomsten die de samenwerking mogelijk moeten maken. Het kan dan
gebeuren dat de niet-katholieken de katholieken bestrijden en deze in hun diepste
overtuigingen en belangen kwetsen. Het apostolaat dat op eerbied en liefde voor
de anderen moet steunen zal dan ten zeerste bemoeilijkt worden, doch dit mag
niets veranderen aan de grondhouding die er een moet zijn van loyale samenwerking,
zelfs indien soms tijdelijk het accent eerder op de weerbaarheid moet gelegd worden.

Congo en de Internationale Gemeenschap
De twee secties, welke de apostolaatsproblemen in Congo en in de internationale
gemeenschap behandelden, zijn tot een reeks zeer praktische conclusies gekomen.
We hebben echter de indruk dat men, althans voor Congo, voornamelijk suggesties
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blik echter dat men in alle overzeese gebieden en langzamerhand ook in Congo,
in politieke kwesties de erkenning van de mondigheid der autochtone bevolking eist,
mogen wij, als katholieken, niet aansturen op een politiek quietisme. Zeker, we
moeten niet overhaastig zijn, doch we mogen het experiment van de 19de eeuw
tegenover de arbeidersklasse niet vergeten.
In de internationale gemeenschap hebben de katholieken grote
verantwoordelijkheden te dragen en bestaat er een grote behoefte aan middelen
en mensen. Vorming en mensen zijn hier de grote eisen die in tal van meer concrete
resoluties tot uiting kwamen.

Slotbeschouwingen
Wanneer wij pogen de grondgedachten samen te brengen die in alle secties tot
uiting kwamen dan moeten wij eerst en vooral de nadruk vermelden die gelegd werd
op de noodzakelijke persoonlijke religieuze vorming en op het noodzakelijk
persoonlijk getuigenis van de katholiek op de plaats waar hij leeft en werkt. Met
aandrang werd ook gevraagd om de familie te eerbiedigen en te erkennen als eerste
vormingsmilieu van de religieuze zin. Algemeen werd betreurd dat het parochiële
leven een zeker verval toont. Al de bestaande christelijke organisaties die aan het
woord kwamen stemden hiermede in, doch meenden onmiddellijk vanwege de
parochiële geestelijkheid voor de leden van hun organisatie meer belangstelling te
moeten vragen. Uit vele besprekingen bleek echter dat de organisaties, zoals alle
middelen, hulp en hinderpaal tegelijk zijn en dat het apostolaat niet uitsluitend op
de organisaties kan steunen. In alle secties kwam een groot gebrek aan positieve
kennis van de toestanden tot uiting. Hieraan ligt het voor een groot deel dat tal van
uiterst belangwekkende vragen gesteld werden, doch dat de discussie gevoerd
werd in termen van vermoedens en dat de conclusies slechts een veralgemening
van de vragen waren. In het algemeen werden niet veel theoretische discussies
gevoerd, het congres heeft geen grondige theologische of kerkelijk-juridische twisten
opgeleverd. De deelnemers hebben daar waar het nodig was hun inzicht gegeven
over toestanden en eerbiedig de hoop op verbeteringen en hervormingen uitgedrukt.
Wij menen dat er in dit land weinig leken zijn die het op een andere wijze hadden
kunnen doen. De leek is niet theologisch geschoold en zelfs de intellectuelen hebben
zelden een kerkelijk wetboek in handen gehad. Vele deelnemers aan dit congres
hebben aangevoeld hoe hier grote leemten aan te vullen zijn en hoe het wenselijk
ware een permanente open conferentie van het lekenapostolaat in het leven te
roepen. Wij kennen geen bijeenkomst van katholieken in dit land waar de leken,
wellicht aarzelend en onbeholpen, maar open, onder elkaar en met de clerus en de
Hiërarchie gesproken hebben als tijdens dit Nationaal Congres van het
Lekenapostolaat.
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Toneelkroniek
1)
Toneel in Nederland
Jan Ros S.J.
BIJ gelegenheid van haar tienjarig bestaan heeft de Toneelcoördinatie een aardig
boekje uitgegeven, waarin het doel van deze stichting uiteengezet en een verslag
van haar werkzaamheden gegeven wordt. Geestig is de omslag versierd met een
aantal krantenkoppen als ‘Het failliet van de Toneelcoördinatie’ of ‘Weinig wel en
veel wee’, die nu juist niet van enthousiasme voor deze instelling getuigen. De
laatste bladzijde brengt een reeks cijfers die het seizoen 1947-1948 met dat van
1955-1956 vergelijken. Daaruit blijkt dat door toneelspelers in dit laatste seizoen
meer dan honderdduizend kilometer meer dan in het eerste zijn afgelegd. Terwijl
in het geheel 510 voorstellingen meer zijn gegeven, is het aantal opvoeringen in de
‘provincie’ met 530 toegenomen. Bovenaan staat de toename in Overijssel en
Gelderland, in Limburg is zij zeer gering.
Men kan de voordelen zien van deze ‘cultuurspreiding’ zonder daarom blind te
zijn voor de gevaren die er ook aan verbonden zijn. Maar vreemd doet het zeker
aan om van dezelfde kant, waarvan tot dusver altijd werd gezegd dat de rest van
het land maar naar het Westen moest komen als het goede voorstellingen wilde
zien, nu te vernemen, dat het een schande is dat Theater uit Arnhem niet méér naar
het Westen komt met Het Dagboek van Anne Frank en Het Bezoek van de oude
Dame.
Van de bij de Toneelcoördinatie aangesloten gezelschappen zijn er vier vrijwel
onveranderd gebleven. Puck, toneelgroep ‘van en voor jonge mensen’, heeft deze
toevoeging laten vervallen. Het speelt niet meer voor de jeugd van de lagere school
en minder voor die van het middelbaar onderwijs. Dit volwassen worden blijkt ook
uit de keuze der stukken, nog niet uit de opvoeringen daarvan. Uit een samensmelting
van de Toneelvereniging en het Nieuwe Comedia is het Nieuw Nederlands
Toneelgezelschap ontstaan. De artistieke leiding berust bij Frits van Dijk en Guus
Hermus. Het is op het ogenblik ons grootste gezelschap en kan tripleren, d.w.z. op
één avond drie verschillende stukken tegelijk geven. In dienst van de cultuurspreiding
komt het tot in zeer kleine en afgelegen plaatsen van ons land.

1)

Haagse Comedie: Howard Lindsey en Russel Crouse, The great Sebastians; Noel Coward,
Zuidzee Zeepbel; Henrik Ibsen, Spoken; Jerome Lawrence en Robert E. Lee, Inherit the Wind;
Paul Willems, Berenvel; Hugh Mills, Het Huis aan het Meer. Nederlandse Comedie: André
Roussin, De grote Liefde; Anton Tsjechow, Iwanow; Bernard Shaw, Kapitein Brassbounds
Bekering; Paul Osborn, Home, sweet Home. Rotterdams Toneel: Philip Mackie, De volle
Waarheid; Enid Bagnold, De Kalktuin; Henrik Ibsen, De wilde Eend; Albert Husson, Een Kans
op de Hemel; Herman Heijermans, Op Hoop van Zegen. Theater: Ralph Berkey en Henry
Denker, In de laatste Minuut; Louis Velle, Het Hol van de Leeuw; Friedrich Dürrenmatt, Het
Bezoek van de oude Dame; Frances Goodrich en Albert Hackett, Het Dagboek van Anne
Frank. Nieuw Nederlands Toneelgezelschap: Sidney Kinsley, Detective Story; André Birabeau,
Moederdag; Max Régnier, Tsantsa; Herman Heijermans, Schakels; Marc-Gilbert Sauvajon,
Guy Bolton en Somerset Maughan, Julia. Zuidelijk Toneel: Joaquin Calvo Sotela, Wonderen
zijn de Wereld nog niet uit; Thierry Maulnier, Jeanne en de Rechters; Bernard Shaw, Je kunt
't nooit weten. Puck: Alejandro Casona, Elke Lente brengt een Belofte; Henrik Ibsen,
Bouwmeester Solness.

Streven. Jaargang 10

458
Na veel moeilijkheden is het Zuidelijk Toneel opgericht met als directeuren Louis
Saalborn en Lo van Hensbergen. Het wil op de eerste plaats voldoen aan de grote
vraag naar goed beroepstoneel in het Zuiden, waarbij dan aan Noord-Brabant maar
vervolgens ook aan Limburg en Zeeland gedacht is. Volgens sommigen mag men
niets kwaads van dit gezelschap zeggen, anderen schijnen de mening toegedaan
dat er onmogelijk iets goeds van te beweren valt. Bij gelegenheid van de
openingsvoorstelling sprak Saalborn misschien meer geestig dan tactvol van ‘een
bijna enthousiaste tegenwerking’. Minder gelukkig was het wellicht ook, dat als
openingsstuk een werk gekozen werd waarin alle leden van het gezelschap optraden,
in plaats van een stuk dat met de beste krachten eruit had kunnen worden bezet.
Maar eerlijk was het wel en voor het gezelschap moet het zijn aantrekkelijke kanten
gehad hebben.
Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat Henrik Ibsen gestorven is en honderd jaar, dat
zijn grote bewonderaar en propagandist Bernard Shaw is geboren. Van een grootse
herdenking kan niet worden gesproken maar geheel en al vergeten zijn deze feiten
toch niet door ons toneel. De Haagse Comedie speelde Spoken (1881), Het
Rotterdams Toneel De wilde Eend (1883-1884), Puck Bouwmeester Solness
(1891-1892).
Meer dan eens wijst Ibsen zelf erop dat men zijn werk pas kan beoordelen als
men het geheel leest en wel in de volgorde waarin het geschreven is. Van de
historisch-romantische dramas waarmee hij begon, gaat de schrijver over de twee
grote gedichten Brand en Peer Gynt naar wat men later de sociale stukken met hun
kritiek op de maatschappij heeft genoemd om tenslotte te komen tot een zich in
sterk symbolisme losmaken van de realiteit. Als bouwmeester Solness wil hij, zegt
R.C. Boer, eerst in zijn religieus-romantische periode torens bouwen, dan in zijn
sociale stukken huizen en in zijn symbolische tijd huizen met torens. In de harde
afrekening met eigen werk, die dit stuk bevat in de zin van een van zijn vroege
gedichten ‘Dommedag over sig selv’, oordeelsdag over zichzelf, blijken dit echter
luchtkastelen. In dit werk uit zijn ouderdomsperiode schildert Ibsen de uitverkoren
kunstenaar en krachtmens, aan wie alles gelukken moet wat hij wenst, als iemand
die zijn jeugd en Viking-mentaliteit terug wil. Voor zijn carrière moet het vermolmde
huis van zijn schoonouders in vlammen opgaan en het gebeurt. Maar dit veroorzaakt
de dood van zijn twee kinderen. Hij krijgt schuldgevoel om zijn vrouw die hij echter
niet begrijpt want deze betreurt vooral het verlies van haar prachtige poppen, niet
dat van haar kinderen. Hij is bang voor de jeugd wat hem tot gemeenheden drijft
en duizelig om nog torens te beklimmen. Zijn kleine prinses van vroeger met haar
heldenverering laat hem nog eens een toren bestijgen, waarvan hij natuurlijk afvalt.
Met dit stuk dat een reflex biedt op zijn loopbaan als kunstenaar die ons weinig
meer aanspreekt en soms zelfs als holle bombast voorkomt met een symbolisme
dat zijn greep op ons heeft verloren, had het gezelschap zeer duidelijk ver boven
zijn krachten gegrepen.
Is De wilde Eend ook een biecht waarin de waarheidsapostel Ibsen erkent te
hebben gefaald, dan kan men deze bekentenis niet anders dan groots noemen. Dit
eerste stuk uit zijn laatste periode is de tragikomedie van het idealisme, dat door
Hjalmar Ekdal wordt gespeeld. Hij leeft in zijn dromen, laat vrouw en dochter voor
hem werken, zich opofferen en lijden en zegt dat hij gelijk heeft, waar zich de
gelegenheid daartoe ook maar voordoet. De keerzijde levert Gregers
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Werle, een fanaticus, in zichzelf opgaande, liefdeloos, niet in staat tot contact en
eigenlijk een vijand van de mensen. Zowel deze Don Quichotte zonder diens
aantrekkelijke eigenschappen als zijn Sancho Pansa, die tot een toneelspook is
geworden, zoeken allebei slechts zichzelf. De consequenties trekt dokter Relling.
Onder de zeer goede regie van Bob de Lange en met Ton Lutz als een prachtig
gespeelde Hjalmar, door Ibsen tot een figuur geschapen die tot het blijvend bezit
van het toneel behoort, was deze opvoering de belangrijkste bijdrage tot de
herdenking.
Met Nora heeft Spoken indertijd een voor ons bijna onbegrijpelijke opschudding
verwekt. Het stuk toont Ibsen's kracht en zwakheid. Zijn kritiek op de maatschappij,
haar leugens en dubbele moraal staat hier op een hoogtepunt. Maar hij behandelt
problemen die niet zonder meer worden opgelost door verandering in de
maatschappelijke toestanden. Het kwaad dat hij bestrijdt blijkt niet zo gemakkelijk
uit het leven te isoleren. Zijn mensen, meer synthetisch opgebouwd dan organisch
gegroeid, worden geheel en al in deze functie ingebouwd, waardoor zijn beschouwing
zeer eenzijdig wordt en het stuk een tijdsdocument blijft.
In een decor dat weinig geschikt was om mensen van vlees en bloed hun
realistisch gegeven drama te doen beleven wekte de voorstelling niet de sfeer van
de doem die over deze mensen ligt. De nadruk viel op de ongelukkige echtgenote
en moeder die rond haar zoon een prachtige wereld probeert op te bouwen, welke
echter een schijnwereld blijkt te zijn. De spoken uit het verleden gingen zo echter
voor een goed deel verloren. Er werd om het stuk nogal eens gelachen, iets waar
het zeker weinig stof voor biedt en wat men niet gemakkelijk verwacht had.
Ibsen was een knap toneelschrijver, die een nieuw tijdperk opende en zeer grote
invloed heeft gehad, maar tot de allergrootsten behoort hij niet.
Van Bernard Shaw zijn enkel twee van zijn vrij vroege, luchtige stukken opgevoerd.
Je kunt 't nooit weten is een amusant spel vol dwaasheden en spot, ondanks de
paradoxale situaties en onmogelijke mensen soms wat langdradig en met enige
zwakheden die moeilijk zijn weg te spelen. Het Zuidelijk Toneel heeft er een vooral
in de eerste bedrijven fleurige opvoering van gegeven en met deze zijn derde
voorstelling ook bewezen dat de troep als ensemble aan het groeien is.
Kapitein Brassbounds Bekering brengt een sensationele geschiedenis en veel
romantiek om erop te wijzen dat de romantische kijk op het leven verkeerd is en
vooral de liefde maar beter vermeden kan worden. Bij de nogal drukke opvoering
was Mary Dresselhuys als Lady Cicely uitstekend in vorm. Ko van Dijk scheen in
de titelrol minder op zijn plaats. Maar Shaw maakt een minder verouderde indruk
dan Ibsen.
Zonder dat een herdenking daartoe aanleiding moest geven zijn twee stukken van
Heijermans opgevoerd. Hij blijft onze grootste toneelschrijver uit de nieuwere tijd.
De sociale problemen die hij behandelt zijn verouderd en in zijn mensen kunnen wij
niet altijd meer tenvolle geloven, maar zij zijn zuiver en eerlijk aangevoeld, hij geeft
een tekst die onmiddellijk aanspreekt en ontroeringskracht heeft voor wie ontvankelijk
is voor gevoelsargumenten en eenvoudige menselijke sentimenten. Hij pakt het
publiek en doet de zaal meeleven.
Nadat het het vorig seizoen Eva Bonheur had gegeven, bracht nu het Rotterdams
Toneel Op Hoop van Zegen. Heijermans meest bekend geworden stuk met

Streven. Jaargang 10

460
Nell Koppen in de rol van Kniertje. Het was een goede opvoering, al was het niet
voor alle spelers altijd even gemakkelijk de hier gevraagde speeltrant te vinden.
In Schakels heeft Johan Elsensohn zijn veertigjarig toneeljubileum gevierd.
Pancras Duif, de man die zich heeft opgewerkt, is zwaar ziek geweest en daarvan
hebben zijn kinderen gebruik gemaakt om hem te onttronen. Hij hervindt zijn kracht,
wil niet eenzaam blijven, maar zijn kinderen verhinderen omwille van het geld een
nieuw huwelijk en dit breekt hem. Van deze figuur met zijn kracht, werklust,
teerhartigheid en eenzaamheid gaf Elsensohn een rondborstige en gevoelige creatie.
Naast hem viel Herman Bouber op als Hein Duif.
Hiermede zou de Nederlandse bijdrage tot deze helft van het seizoen zijn uitgeput,
als ook niet Het Dagboek van Anne Frank gedeeltelijk zo zou genoemd kunnen
worden. Zoals bekend is dit toneelstuk door twee Amerikanen ontleend aan of liever
gemaakt naar Het Achterhuis, het dagboek in brief-vorm van een jong Joods meisje
waarin zij het verblijf van acht onderduikers beschrijft op vier kleine zolderkamertjes
in een huis aan de Prinsengracht te Amsterdam. Twaalf jaar nadat de Grüne Polizei
de deur van dit achterhuis intrapte en de bewoners wegsleepte naar de kampen
waarin allen behalve vader Frank zijn omgekomen, zeven op zes miljoen, is het
dagboek teruggekeerd naar het land en de stad waarin het ontstaan was. Bij de
moeilijke opgave om dit ontroerende boek te dramatiseren tot een soort kroniek in
tien taferelen zijn de schrijvers met grote piëteit te werk gegaan. Het toneel blijkt
hier van een directe werking te zijn en een stuk werkelijkheid te doen herleven,
zodat ook op deze wijze het dagboek zijn taak om niet te laten vergeten kan
vervullen. Van even grote piëteit, liefde en bekwaamheid getuigde ook de voorstelling
onder de zeer kundige regie van Karl Guttmann en met volle steun door zijn tien
spelers gegeven. Met grote eenvoud en ingetogenheid is het werk gespeeld, met
nadruk gelukkig toch wel op dit laatste woord.
Iwanow is het eerste grote stuk van Anton Tsjechow, dat hij heeft laten opvoeren.
Het is een voorspel op de latere werken. Ook hier is de hoofdfiguur een Russische
landedelman uit de 19e eeuw. Na een aantal jaren van wild idealisme komt de
terugslag. Zacht van aard, geneigd om te mijmeren en hun gevoelens te ontleden,
afkerig van het slechte maar onmachtig tot het goede, komen er gevoelens van
verveling in hen op, van lusteloosheid, eenzaamheid, schuld en vergankelijkheid
van wat mooi is en echt in het leven. Zij leven als schaduwen en zijn uitgeblust want
werk of afleiding kunnen zij niet vinden. Tsjechow laat Iwanow zelfmoord plegen.
Dikwijls heeft de toon van het werk meer die van een dramatische novelle dan van
een toneelstuk.
Dit soms zeer gerekte stuk van stemmingen brengt een tragische en een komische
wereld, maar verbonden zijn zij nog niet. In zijn regie had Peter Scharoff daartoe
blijkbaar ook geen poging gedaan, want het verjaarpartijtje van het tweede bedrijf
was sterk naar het karikaturale getrokken. Dat hij zijn tempo graag langzaam neemt,
is bekend. Maar ook prachtige staaltjes van regiekunst en spel kan hij genieten die
daarvoor gevoelig is. Voor sommigen zal echter deze voorstelling, een van de
belangrijkste tot dusver van het seizoen, moeilijk verteerbaar zijn.
Er zullen weinig detective-stukken bestaan, die eindigen met een akte van berouw.
Maar de titel van Detective Story is dan ook misleidend. In naturalistische trant, de
juiste sfeer en met sterke effecten tekent de schrijver tegen de
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bonte achtergrond van misdadigers, verdachten, slachtoffers en politiemannen van
verschillend karakter het drama van rechercheur Mc Leod, een verbeten
dwangneuroticus met alleen oog voor wat hij als recht beschouwt maar met een
verlangen naar iets beters. Subtiel is het stuk niet, eerder hard en soms zelfs rauw,
maar de personen zijn knap getypeerd en dwingen tot meeleven. Verstandig en
tactvol is het niet van Mc Leod's chef om een onderzoek naar het verleden van diens
vrouw in te stellen en aldus hun huwelijk te verwoesten en de oplossing door een
paar revolverschoten moet gezocht worden genoemd. Onder regie van Edward
Deleu, die zich als een intelligent en bewonderenswaardig vakman deed kennen
was in een sterke voorstelling van de afwisselende scènes een goed sluitend geheel
gemaakt.
In de laatste Minuut komt nauwelijks aan de eigenlijke vragen toe die het wil
stellen, al doet het alsof. Moet degene die in handen is gevallen van een vijand,
wiens intimidatiemethoden ongehoord geraffineerd zijn en die daarvoor bezwijkt,
als een verrader worden gebrandmerkt en geldt voor hem nog de militaire erecode,
of heeft hij recht op begrip en clementie? In dit stuk, geïnspireerd door enkele
processen na de Koreaanse oorlog, vooral dat van Generaal Dean, gaat onder dit
verraad echter een heldhaftig kameraadschap schuil.
Wat schematisch opgezet, handig op de smaak van het Amerikaanse publiek
geschreven, soms spannend, met te sterke effecten in de kampscènes en van de
noodzakelijke grappen voorzien, is het werk niet fijnzinnig of diepgaand genoeg om
te bevredigen. De opvoering was goed.
In Jeanne en de Rechters wil Maulnier het proces geven dat door de eeuwen
heen en nu misschien meer dan ooit gevoerd wordt tegen onschuldigen door
rechters, bij wie hun schuld al van te voren vaststaat. Dit is hem in dit streng en
sober geconstrueerde stuk, dat zeer statisch is en daardoor dramatisch wat eentonig,
niet gelukt. Hij geeft alleen het proces en daarin staat Jeanne door iedereen verlaten,
zelfs schijnbaar door God, Die het zo wil. Want uit vrije wil zal zij naar Christus'
voorbeeld moeten handelen en aldus haar werkelijke waarde bewijzen. Heiligheid
vraagt niet minder. De opvoering door het Zuidelijk Toneel, reeds een grote
vooruitgang vergeleken bij zijn eerste optreden, werd met grote aandacht gevolgd
en met verdiende waardering ontvangen. Martha Gevers gaf een zeer mooie en
doorleefde uitbeelding van Jeanne d'Arc.
Stuk en opvoering van De Kalktuin zijn allebei onduidelijk. Misschien kwam dit
laatste gedeeltelijk doordat Caro van Eyck als Madrigal, die niet de hoofdrol heeft,
zo knap speelde dat dit het stuk scheef trok, dat overigens wel specifiek Engels is.
Een grootmoeder heeft al even weinig succes met de opvoeding van haar
kleindochter als met haar tuin. Een gouvernante dient zich aan. Het blijkt later dat
zij wegens beschuldiging van moord vijftien jaar in de gevangenis gezeten heeft,
maar zij heeft verstand van pedagogie en tuinieren. Zij brengt dan ook het kind terug
onder de hoede van haar moeder en blijft bij de nu eenzame grootmoeder om de
tuin te verzorgen. Deze eersteling van Enid Bagnold blijft echter een kalktuin, zou
men kunnen zeggen, als dit een Nederlands woord of begrip was.
Vooral luidruchtig en daardoor vermoeiend is Inherit the Wind, waarvan men de
titel onvertaald heeft gelaten. Het best had men dit ook maar met de rest van dit
stuk kunnen doen, dat het zgn. ‘apenproces’ oprakelt, dat in 1925 in de staat
Tennessee gevoerd werd tegen een onderwijzer die zijn leerlingen het een en ander
over de evolutieleer van Darwin verteld had en daardoor in conflict kwam
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met de wetten van deze staat, die zeer orthodox-bijbels georiënteerd was. Twee
hoofdrollen heeft het zeer groot bezette stuk. Deze waren bij Paul Steenbergen en
Albert van Dalsum in uitstekende handen. Nog bewonderenswaardiger was overigens
de regie van Cees Laseur. Wat niet verhindert de keuze van dit werk een misgreep
te noemen.
Misschien is Het Bezoek van de oude Dame niet het aangewezen stuk om de
bespreking van de blijspelen te beginnen, maar omdat het nergens voor aangewezen
lijkt, wat tegenwoordig soms ook al als een verdienste beschouwd wordt, zal het
ook hiervoor wel kunnen dienen. Het doet bizar, maakt grapjes en wil in een abstract
haatbegrip, dat Claire Zachanassian, geb. Wäscher heet, de niet nieuwe waarheid
verkondigen, dat voor geld alles te koop is. Deze dramatische algebra vaart als een
Zwitsers fregat achter de Duitse slagschepen van het expressionisme aan, die
dateren uit 1910-1930, maar op het ogenblik nog in serie ongegeneerd als ‘Dramen
der Zeit’ in Duitsland worden uitgegeven. De vier of vijf kenmerkende eigenschappen
van deze richting kan men er onmiddellijk aan herkennen maar laat ik toegeven dat
het wat minder vervelend is dan de meeste stukken van dit genre. Aan spelers en
regie stelt het werk hoge eisen. Onder leiding van Elise Hoomans heeft Theater
daaraan volkomen voldaan, wat niet verhinderen zal dat het publiek, zeker dat wat
dit gezelschap op de eerste plaats bereikt, er onwennig tegenover zal blijven staan.
Hetgeen pleit voor dit publiek.
Het lag aan het stuk dat de Haagse Comedie met Berenvel van Paul Willems
weinig succes had. Een bekend sprookje van tederheid, liefde en trouw heeft de
schrijver met de clownerie van een meisje dat door drie mannen omzwermd wordt
tot een rommelig en dikwijls kinderachtig geheel verbonden.
Gelukkig was de Nederlandse Comedie in de keuze van twee blijspelen al waren
het nog niet die achtste wereldwonderen, die men zo langzamerhand wel de
blijspelen met een goed laatste bedrijf kan gaan noemen. De grote Liefde berust
op de komische werking die het heeft om het ongewone als normaal voor te stellen.
Roussin schrijft goede dialogen en weet verrassende situaties te scheppen.
Een rustige getrouwde vrouw van rond de veertig wordt plotseling opgeschrikt
door het verschijnen van een serieuze minnaar. Het gezin lacht er om maar moeder
verliest haar evenwicht. De minnaar komt haar man om haar hand vragen. Moeder
gaat te rade bij haar veel meer ‘levenswijze’ dochter en ziet in haar gedrag een
oplossing: zij behoeft haar gezin niet te verlaten als alles een ‘avontuurtje’ blijft.
Waar de minnaar echter niets voor voelt zodat hij teleurgesteld het huis verlaat.
Met een heel eigen humor en wat melancholie zijn in Home, sweet Home een
aantal oude mensen, vier zusters, waarvan drie zijn getrouwd, scherp geobserveerd
en uitvoerig getekend. Ieder hebben zij hun eigenaardigheden, allen zijn onbeduidend
en middelmatig, zij roddelen en zaniken, er gebeurt verder niet veel, voor een intrige
zorgt een zoon, die op veertigjarige leeftijd nog steeds is verloofd. In een ideale
bezetting en door de uitstekende regie geeft het stuk een avond onderhoudend
vermaak dat uitgroeit tot een groot succes ook al toont het publiek zich wat te
uitbundig vrolijk. Bijzonder Mevr. Jacqueline Royaards-Sandberg werd wegens haar
tachtigste verjaardag in dit stuk gehuldigd.
Toneelspelers te spelen heeft voor acteurs blijkbaar altijd een bijzondere
aantrekkelijkheid. In Julia treedt een artistenpaar op, dat door hun vak en hun roem
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verbonden blijft maar tot de ontdekking komt, dat dit voor heel een leven toch niet
voldoende is. Verwikkelingen doen hen uit elkaar gaan, maar zij vinden de weg naar
elkaar terug en de liefde. De dialogen zijn dikwijls geestig en de wisseling van schijn
en werkelijkheid is gewoonlijk wel volgehouden. In de opvoering maakte Rie Gilhuys
van Julia een in alle nuances geschakeerde figuur met snel wisselende stemmingen
als vrouw en actrice. Naast haar stond John Gobau als de man die ook thuis altijd
acteur is.
In The great Sebastians is er geen gevaar dat het artistenpaar, twee telepathen
met als truc natuurlijk een afspraak, ondanks hun ijdelheid en kibbelpartijen uit elkaar
zullen gaan. Op een tournee achter het ijzeren gordijn raken zij in politieke
verwikkelingen verward en worden zij betrokken in een moord. Dank zij hun kunst
weten zij te ontkomen. Na een begin dat een vondst is, doet het stuk niet veel meer
dan hun een aantal situaties verschaffen waarin zij comedie kunnen spelen. Van
deze mogelijkheden maakten Ida Wasserman en Joris Diels volop gebruik en
droegen aldus de voorstelling.
Voor Elisabeth Andersen en Coen Flink was deze taak weggelegd in Zuidzee
Zeepbel. Dit zich nogal moeizaam voortslepende stuk dat in een Britse kolonie in
de Stille Zuidzee speelt, waarin de bevolking weinig behoefte toont om haar
onbezorgd bestaan door allerlei vernieuwingen van een progressieve gouverneur
in de war te laten brengen, behoort lang niet tot Coward's beste werk. De
verwikkelingen ontstaan doordat de gouverneur zijn vrouw overhaalt om haar best
te doen een jonge conservatieve inlander voor zijn ideeën te winnen. Dit levert de
enige goede scène uit het stuk.
Een niet sterk stuk met een zeer zwak derde bedrijf is Wonderen zijn de wereld
nog niet uit van Joaquin Calvo Sotelo. Ook de goede vondsten van Louis Saalborn
als regisseur konden dit niet verbergen in deze geschiedenis van een boekhoudertje
die in een overmoedige bui een miljoen peseta's van zijn baas onder voorbijgangers
verdeelt. Vooral de H. Cosmas moet helpen om deze weer terug te bezorgen. Het
is de gemeenzaamheid met het heilige die dit stuk enige charme verleent.
In Elke Lente brengt een Belofte is de titel nog het beste van een zwak en niet
toneelmatig geschreven werk. Men vindt hier aspirant-zelfmoordenaars bijeen in
een vreemd instituut dat juist voor hen is ingericht, want de zelfmoord wordt er zo
gemakkelijk gemaakt, dat het aanlokkelijke ervan af gaat. Het gegeven is kinderachtig
en sentimenteel uitgewerkt. Met soms aardig maar dikwijls geforceerd spel bleef
het geheel bij Puck zonder lijn of sfeer.
Na een goed eerste bedrijf biedt Een Kans op de Hemel uit gebrek aan esprit in
de dialoog niet veel kans meer op humor of succes. Dit ‘mysterieus’ blijspel wil ons
laten zien wat er zou gebeurd zijn als Lucile Miremont haar man eens werkelijk
vermoord had en deze dan was gereïncarneerd in een antiek bureautje. De opvoering
kan verdienstelijk worden genoemd.
Moederdag en Tsantsa schijnen niet erg aan het doel te beantwoorden dat het
Nieuw Nederlands Toneelgezelschap zich op de eerste plaats heeft gesteld. Het
eerste zuiver op routine geschreven stuk wil de zgn. ‘dolkomische’ situaties brengen,
die ontstaan als een jonge man op één dag geconfronteerd wordt met de drie
vrouwen die na de dood van zijn moeder als echtgenoten van zijn vader, die
ondertussen aan een vijfde denkt, in de loop van zijn jeugd met zijn opvoeding zijn
belast geweest. Tevergeefs waren de spelers op zoek naar karakters die het muffe
geval nu eenmaal niet biedt. Het tweede is een ordinaire schoon-
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moeder-mop waarin vrouwen met allesbehalve fijnzinnige middelen proberen hun
schoonzoons of echtgenoten onder de duim te houden. Ondanks het stuk wist Frits
van Dijk van een der kleinere rollen nog iets heel bijzonders te maken.
Met het aftandse geval op het thema van de bedrogen bedrieger, dat Louis Veile
in Het hol van de leeuw behandelt, zou waarschijnlijk een goed amateurgezelschap
niet tevreden geweest zijn. Men kan zich dan ook maar enkel verbazen deze klucht
zonder enige geest op het repertoire van Theater te vinden.
De volle Waarheid is een zeer spannend en in de twee eerste bedrijven wel bijna
volmaakt detectivestuk. Minder overtuigend is als sloteffect het valse
telefoonnummer, dat de volle waarheid aan het licht moet brengen, nadat de slimme
moordenaar een psychopaat is geworden die nogal grove middelen gebruikt en de
inspecteur zich ook niet van zijn slimste zijde heeft doen kennen. Onder de bekwame
regie van Bob de Lange is er een goede opvoering van gegeven.
Zoals in dit stuk weet ook in Het huis aan het meer het publiek na een kwartier
wie de moordenaar is, maar overigens is deze thriller heel wat tammer, al heeft men
als ondertitel ‘Het lijk in de kast’ voorgesteld. Wat hocus-pocus met hypnose probeert
een morbide sfeer op te roepen. De Haagse Comedie gaf er een zeer verzorgde
en bijna fijne opvoering van. Het had wat thrilliger gekund.
Ziet men af van Ibsen, Shaw en Heijermans dan zijn, als ik mij niet vergis, van de
22 andere stukken er 21 nieuw, d.w.z. niet alleen niet eerder in ons land gespeeld,
maar ook werken uit de laatste tijd. Dat daaronder geen grote meesterwerken worden
aangetroffen behoeft niet te verwonderen, misschien behoeft men het zelfs niet al
te zeer te betreuren. Wel had men echter mogen verwachten hier meer stukken
onder te vinden die een beeld van onze tijd geven, in de goede zin van het woord
eigentijds zijn. Nu moeten wij ons nog te veel tevreden stellen met stukken van
weinig betekenis die alleen bewijzen kunnen dat onze acteurs tot voortreffelijke
prestaties in staat zijn. Dat plaatsgebrek niet heeft toegelaten daarop in dit overzicht
uitvoeriger in te gaan, ben ik zelf de eerste om te betreuren. Velen hadden zeker
verdiend om hun optreden met name te worden genoemd. Klassieken tenslotte zijn
juist voor de Nieuwjaarsvoorstellingen aangekondigd: Vondel, Shakespeare, Molière,
Goldoni en nog een halve of hele eeuw ouder dan dezen, Marin Drzic, een ons
onbekende schrijver uit de Croatische literatuur, waarvan Theater het in 1550
geschreven Dundo Maroje's Dukaten zal opvoeren.
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Kunstkroniek
De beeldhouwer Julio Gonzalez
K.N. Elno
OMSTREEKS 1930 komt Picasso bij zijn oude vriend en landgenoot Julio Gonzalez,
die eveneens al lang te Parijs verblijft, lessen nemen in de bewerking van het ijzer.
Gonzalez is op dat ogenblik nog niet bijster lang met de sculpturale mogelijkheden
van dit materiaal vertrouwd. In het begin van de eeuw heeft hij enkele maskers in
gedreven metalen vervaardigd; sedertdien is hij hoofdzakelijk - doch louter passief
en uitermate weifelzuchtig - door de schilderkunst ingepalmd en heeft hij, tussendoor,
zonder veel overtuiging de metaalbewerking beoefend.
Dan, plotseling begint de reeks sculpturen in smeedijzer, uitgesneden plaatijzer,
later in brons. De eerste stukken, vooral stillevens, portretten en maskers, daterend
van 1927-1929, vertonen nog een onversneden cubistische inslag, maar ze bezitten
reeds een zekerheid van uitdrukking en een plastische waarachtigheid, welke meer
dan twintig jaren lang in de zoetelijke karakterloze schilderijen zoek waren geweest.
De kunstenaar is de vijftig al voorbij, doch voor het eerst in zijn leven wordt de
knagende onvoldaanheid door een vrij zelfbewuste toon in zijn omgangstaal
overstemd en is er schier geen aarzeling meer in het gebaar waarmee hij zijn jongste
werken aan vrienden laat zien.
Dit ontwaken voltrekt zich in de periode waarin hij samen met Picasso
experimenteert. De reeds wereldberoemde schilder komt bij de armelijke, onbekende
Gonzalez een vak leren dat deze laatste, als kleinzoon en zoon-werkgast van
goudsmeden, van huis uit beheerst. De vraag is nu: wat heeft Gonzalez in die tijd
van Picasso geleerd en in hoever heeft de meester van Guernica enig aandeel in
1)
Gonzalez' late ontbolstering?
Om een antwoord te vinden zijn we aan feitenmateriaal veel te arm. Twee
geëmigreerde Spanjaarden, een materieel moeizaam voortsukkelende zelfkweller
en een welvarend overmoedige, hebben wekenlang in een goor Parijs atelier hun
dromen en emoties in ruw, korrelig, braamvuil ijzer getracht te incarneren. De eerste
bracht de tweede de techniek bij. De leerling, die een geboren vinder is, was met
zulke enorme beeld-ervaring uitgerust, dat hij de technische knepen onmiddellijk
plastisch vermocht te bezielen. Voor al het overige - de gesprekken tussen beiden,
de evolutie in de verhouding van leerling tot leraar hebben wij er het gissen naar.
Men is geredelijk geneigd te vermoeden dat in deze samenwerking het expe-

1)

De bibliografie over de beeldhouwer is beperkt genoeg (één boek, een half dozijn
tijdschriftartikelen) om stellig te kunnen noteren dat die vraag nooit precies gesteld is. Nochtans
dunkt ze me van bijzonder groot belang om het kleine mirakel van Gonzalez' laat
ontwikkelingsdebuut misschien enigszins te kunnen verklaren; wellicht ook om een dieper
inzicht te verwerven in de beeldhouwwerken van Picasso; en ten slotte om voor de waarneming
dat de abstracte kunst een zuivere consequentie is van het cubisme waarschijnlijk de
frappantste bewijsvoering op te brengen.
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riment bij uitstek door Gonzalez ten top werd gedreven. Hij was een zoekende,
immer onbevredigde natuur. Is Picasso niet altijd de enigszins speelse, zij het ook
magistrale interpretator en assimilator geweest van wat anderen zochten en hem
experimenteel lieten voorschemeren? ‘Je ne cherche pas, je trouve’! Hoe komt het
dan evenwel dat Gonzalez zowat twee decennia lang geen ogenblik het verschiet
zijner beeldhouwersgrootheid heeft zien gloren en steeds gemeend had dat hij zich
behoorde te uiten in een kwasi-symbolistische, laat-impressionistische schilderkunst
zonder uitkomst?
Dat Picasso's ‘bejahende’, krachtig positieve ingesteldheid op de dingen een
stimulerende invloed op de wankelmoedige heeft uitgeoefend, mag wel verondersteld
worden. Doch als verklaring van Gonzalez' verrassend-ontvlammende bewustwording
en snelle rijping kan dit toch niet volstaan, te meer daar zij elkander al ongeveer
dertig jaren in de Franse hoofdstad frequenteerden en de tweede, definitieve faze
van het cubisme - het tactiel-maken der ruimtespanningen door de integratie van
de collage in het schilderij - reeds bijna twintig jaren achter de rug lag.
Het moet voor een pionier als Picasso zoiets als een triomf zijn geweest, in
Gonzalez' eerste ijzerwerken te bemerken dat de ruimte-problematiek welke door
het cubisme voor het eerst in haar volle plastische omvang was gesteld, nog zoveel
later en zo penetrant opnieuw, ditmaal op het sculpturale plan, aan het licht kon
treden. Het is alsof Gonzalez gedurende al die jaren dat hij in de schilderkunst noch
in de bij gelegenheid gedreven brons- en koperbeeldjes een persoonlijke,
frapperende taal kon spreken, de invloeden van zijn cubistische vrienden,
inzonderheid van de grote, onthechte Roemeen Brancusi, in zich had laten beklijven,
om dan eensklaps tegen 1930 - wie weet, vóór een verwonderde Picasso? - in het
ijzer, prompt de cubistische begrippen toepassend, de vlakken van het voorwerp
open te rijten en de kern ervan in een ruimtelijk meer beklemtoonde optiek te
onthullen.
Denkelijk blijft het wel immer een mysterie hoe dát mogelijk is geweest. Doch
eenmaal deze debuut-periode voorbij, even ná 1930, wordt het voor ons, dank zij
de meteen fel toegenomen produktie van de ‘laat-geboren’ artist, volkomen vatbaar
en naspeurbaar hoe dit beeldhouwen-in-de-ruimte verder logisch en
plastisch-organisch is gaan evolueren. De stilaan op leeftijd komende eenzaat is
verwoed, als onder hoogspanning, beginnen te arbeiden en in de korte tijd die hem
nog restte, heeft hij niet enkel over de schade van zijn vroegere inerte moeizaamheid
gezegevierd, maar slaagde hij er bovendien nog in om, met een oeuvre van bij
schatting over de honderd dertig beelden, een bevrijdende weg open te slaan voor
de moderne kunst in haar drang naar volledige verovering van de ruimte.
Want dit prachtige werk uit Gonzalez' laatste vijftien levensjaren is voor de
hedendaagse kunst een indrukwekkende boodschap geworden, - dat heeft ons de
retrospectieve in 1955 te Amsterdam in het Stedelijk Museum en te Brussel in het
Paleis voor Schone Kunsten geopenbaard.
Er is, met deze onvergetelijke tentoonstelling, in de kleine kringen van intensief
geïnteresseerden onmiskenbaar deining ontstaan. Er was weemoed of bitterheid
om de late ontdekking van een melancholiek verkommerde persoonlijkheid die in
bezieldheid en artistieke waarheidsglans zovele luid geprezen vedetten verre
overtreft. En er is meer klaarheid gekomen in de visie op de jongste stromingen:
Hans Hartung, bij voorbeeld, wiens werk men nooit nauw-
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keurig bij de uit het cubisme voortgekomen abstracte richtingen heeft kunnen
aansluiten, is Gonzalez' schoonzoon geweest en heeft al dit beeldhouwwerk dat
Europa eerst langzaam na de jongste oorlog leerde kennen, in zijn volle gistingstijd
om zich heen gehad; en de heel recente voorkeur voor het ijzer in gesmede brokken
en geplooide platen bij de jongere beeldhouwers (een Jacobsen die amper een tien
jaren geleden in zijn vaderland, Denemarken, nog uitsluitend in hout hiew en,
eenmaal te Parijs, op slag uitsluitend ijzer bewerkte) is begrijpelijker geworden.
Maar bovenal heeft deze retrospectieve de continuïteit in het vooruitstrevend
plastisch denken der jongste halve eeuw gedemonstreerd: de enige uitweg voor de
cubistische herschepping van het object was het immer toespitsend zoeken naar
een totale interpenetratie van object en omgevende ruimte, en het enige middel
daartoe was de abstrahering van het object.
Tussen dié abstractie - welke via een object-ontleding tot zuiver plastische
reconstituering door middel van tekens komt - en de non-figuratieve schepping welke het prototype negeert en direct uit het arsenaal van tekens naar de plastische
vorm streeft - is het onderscheid nog zeer relatief. Het zijn ten slotte twee wegen,
van tegengestelde richtingen uitgaand naar eenzelfde doel: het plastisch feit in
hoogste graad concreet aanwezig maken in de ruimte.
Gonzalez volgde de eerste weg, niet enkel uit artistiek atavisme (het menselijk
gelaat, de vrouwen- en moederfiguur en de intrigerende geheimzinnigheid in de
compositie van stillevens hebben hem onophoudelijk, ook in zijn schilderkunst,
bekoord), doch zonder twijfel al evenzeer uit een bijna religieus getinte
natuurverbondenheid en uit een diepe behoefte aan het waarnemen van stoffelijke
entiteit waarop hij zijn tastzin kon afstemmen. Hij heeft daar in een treffende, mooie
vergelijking uiting aan gegeven:
‘II n'y a qu'une flèche de Cathédrale qui puisse nous signaler un point dans le ciel
où notre âme reste en suspens! Dans l'inquiétude de la nuit les étoiles semblent
nous indiquer des points d'espoir dans le ciel, cette flèche immobile nous en indique
aussi un nombre sans fin. Ce sont ces points dans l'infini qui ont été les précurseurs
de cet art nouveau: dessiner dans l'espace’.
Hier blijkt de positie van waaruit hij het maken benadert, identiek aan die van
Picasso. Ook deze Spanjaard kan niet zonder het voorbeeld van de natuur en de
gewaarwording der zintuigelijk grijpbare dingen. Maar Gonzalez beleeft het
abstraheringsproces methodischer en consequenter. Hij deinst niet, zoals de
Malagees in grillige kenteringen, voor de avontuurlijke verwijdering van het
herkenbare terug,- een zich in de oeverloze wijdte oplossende kathedraalspits,
eenmaal, in die ontluikingsperiode omtrent 1930, met een gevoel van beklemming
én verlossing ontwaard, is hem een voldoende steun.
Vooral in het tijdvak 1931-1933 overmeestert hij met een progressiviteit welke
aan de etappen in laboratoriumwerk doet denken, de nieuwe ruimte-interpretatie.
Een tijdje nog blijven de vlakken van het metaal aan de massieve kern van het beeld
vastgehecht, doch het zijn reeds verschuivingen en verglijdingen van het volume
met de irrationele drang om delen van de omgevende ruimte te veroveren.
Dan begint de ruimte langs alle kanten in het beeld binnen te spoelen, het a.h.w.
uit te hollen en er zich mee te verzoenen tot een fascinerende twee-eenheid.
Geleidelijk ook maken de vormen zich van hun áfbeeldingsfunctie losser. Ze pogen
een autonoom leven te leiden, een volstrekt eigen zin te ver-
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werven door hun deelneming in en wisselwerking mét de ruimte. Wanneer ten slotte
het zich in de ijlte uitwerpend gebaar of een innerlijke gemoedsberoering tot
voorwendsel wordt gekozen, wordt dit áfbeelden een in totaal vrije loop uitgroeiend
verbeelden. Het materiaal is zijn zwaarte ontstegen. Het beeld werd zo radicaal en
meesterlijk-intuïtief van binnen naar buiten opengelegd en zo bewust
vier-dimensionaal, met behulp van de tijdsbenadering, doorschouwd, dat de ruimte
volkomen de vormen in bezit heeft genomen en, plastisch geordend om de vormen
heen, evenwaardig aan het beeld is geworden.
En toch is ook Gonzalez de uiterste gevolgtrekking van deze abstractie uit de weg
gegaan. De allerlaatste consequentie - de tot teken geworden vormabstrahering
niet als een eindpunt zien doch als een basis-element voor een non-figuratieve
opbouw aanwenden - heeft hij blijkbaar niet aangedurfd. Of heeft hij het niet gekund?
Ontsnapt de zin voor de absolute plastiek, waarbij wel een dosis rationalisering te
pas komt, aan het begripsvermogen van zijn volksaard? Denk aan Picasso, maar
ook aan Joan Miro. Ook dit vraagteken zal wel nooit kunnen weggeschrapt worden,
want hijzelf heeft nooit verklaard waarom hij zo ineens zonder bindende overgang
omtrent 1936 het stoffelijk volume weer begint te omstoeien en de soms
schilderachtige, soms bijna narratieve, dan weer symboliserende of dramatisch
bewogen áfbeelding van de lichaamsfiguur tot centrum in zijn scheppen maakt.
Het is misschien één lange caesuur geweest, verrast afgebroken door zijn dood,
en deze faze houdt wellicht verband met een schroom voor de teloorgang der
karakterwaarden van zijn materiaal dat door de verregaande abstractie bedreigd
kon worden.
De delfstof welke zich weerstrevend én toegankelijk aan zijn geduldige
scheppingswil onderwierp, heeft hij altijd met het ontzag van de smidszoon bejegend.
Hij werkte in brons, koper, steen, hout en émail, maar het ijzer in het bijzonder heeft
hem een adel ontsluierd welke mét hem zijn intrede deed in de wereld der
kunstmaterialen. Hij is een beetje de heraut van het ijzer geworden:
‘L'âge de fer a commencé, il y a des siècles, par fournir des objets très beaux,
malheureusement en grande partie des armes. De nos jours, il fournit en plus des
ponts et des rails de chemin de fer. Il est grand temps que ce métal cesse d'être
meurtrier et simple instrument d'une science trop mécanique. La porte s'ouvre
aujourd'hui toute grande à cette matière pour être, enfin, forgée et battue par de
paisibles mains d'artiste....’.
Stuk voor stuk worden, van 1936 af, de pregnante figuratieve beelden ware
hymnen aan de expressie-rijkdom van de materie en haar vredige, veelbetekenende
onderworpenheid aan de mens. Wel blijven bekommernissen overheersen om stof
en ruimte één te maken, om realiteitsverschijnselen en verbeeldingsvormen in elkaar
te doen opgaan (‘.... l'union de la matière et de l'espace,... l'union des formes réelles
avec les formes imaginées et suggérées par des points établis, ou bien par des
perforations....’), en als zodanig blijft hij de deemoedige en bedwelmde gevangene
van dat eeuwige probleem ‘lichaam en geest’. Maar hij legt nieuwe, zwaardere
accenten op de complexiteit van de stof, op haar stoere duurzaamheid en haar
uitgeputte bezwijkingen. Onverwachte gladheid van ‘huid’ komt naast kleurenrijke
onevenheid te staan; eerlijk-rauw soldeersel stelt logge duistere blokken in schokkend
contrast tot gracieus wiegelende plaatsegmenten; in de Hommes Cactus (1939-1940)
wordt de ordeloze
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woekering der priemende uitsteeksels beteugeld door een geometrische bouw van
patina-glimmende staven en massa's. En als in een opwelling van vertedering gaat
hij, in Le Montserrat (1936, coll. Stedelijk Museum, Amsterdam), een bijna
naturalistische weergave waarmede hij de Catalaanse boerenvrouwen wil
verheerlijken, het ijzer een verbluffend soepele uitdrukkingspotentie verlenen, met
een gedetailleerde verscheidenheid waartoe men slechts de zachtste
beeldhouwers-materialen geschikt had geacht. Zijn meesterschap is nu zo volkomen
dat hij de figuratieve voorstelling onthutsend-levendig in de ruimte kan plaatsen
zonder de beschouwer aan enig reproduceren te doen denken.
Waarheen heeft hij gewild toen hij een tweede Montserrat begon en het gelaat
in een als door corrosie aangetaste plaat tot een pathetisch schrikmasker hamerde?
De dood heeft hem bij dit werk geveld.
Om de vraagtekens welke hiervóór werden opgeroepen blijft het levenswerk van
Julio Gonzalez iets van het onvoltooide behouden. Het is bij een retrospectieve
overduidelijk dat deze trage, immer dieper naar het innerlijke der dingen delvende
persoonlijkheid nog niet al zijn weemoed en al zijn liefde had uitgesproken toen hij
stierf. Vóór zijn rusteloos peilen naar de zin van het organische leven en het
kosmische mysterie de verpuurde sereniteit zou hebben bereikt, welke zijn vriend
Brancusi schijnbaar ingeboren is, had hij nog wel een grote strijd tegen zijn felle,
nostalgieke ongedurigheid moeten leveren. In die onvoltooidheid zelf ligt echter al
een genstering van Gonzelez' grootheid. Er is niet zonder smart en een grenzeloos
geloof in de mens en zijn bestemming aan dit levenswerk gezwoegd. Het is één der
aandoenlijkste, ja huiveringwekkendste hoogtepunten van de moderne kunst
geworden. En een imposant bewijs dat onze tijd in zijn vooruitstrevende kunst een
positief levensgevoel belijdt en niet ettert aan wat de cultuurpessimisten ‘den Verlust
der Mitte’ noemen.
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Cultuur-historische kroniek
W.A.M. van Heugten
Menéndez y Pelayo (1856-1956)
HEEL de Spaanse wereld maar toch meer bepaald het katholieke Spanje herdacht
in het voorbije najaar een groot geleerde: op 3 november was het een eeuw geleden,
dat te Santander don Marcelino Menéndez y Pelayo, een der belangrijkste
literatuurhistorici van de laatste tijd, werd geboren. Er is welhaast geen universiteit,
tijdschrift of wetenschappelijke vereniging in Spanje of ze heeft die machtige figuur
bij deze gelegenheid nog eens belicht. Heel wat publicaties, aan deze meest
vruchtbare Spaanse auteur der laatste eeuw gewijd, kwamen er van de pers. De
‘Editora Nacional’, een der voornaamste uitgeverijen van Madrid, bundelde in een
lijvig boekdeel opstellen over zijn leven en werk van een hele rij schrijvers en denkers
van naam.
Niet zonder reden heeft men Menéndez y Pelayo een titaan op het terrein van
de geest genoemd, een geweldenaar vooral in de wereld van het boek. Het is
verbazingwekkend wat hij in zijn korte leven gelezen, bestudeerd en geschreven
heeft. ‘Don Marcelino leest beslist nog terwijl hij slaapt’, merkte eens iemand op.
Dat moest ook haast wel, want waar moest hij de tijd vandaan halen om zulk een
reusachtige massa lectuur te verwerken, en daarbij nog zeer veel te schrijven? Het
schijnt heel gewoon geweest te zijn, dat deze Spanjaard onder zijn zomervakantie
minstens drie boeken schreef! De lijst van zijn geschriften telt meer dan twee honderd
nummers.
Nu had hij wel dit voor, dat hij voortkwam uit een familie, waarin de beoefening
der wetenschap in hoog aanzien stond zoniet een ware levensbehoefte was. Zijn
vader was professor in de mathematica aan het ‘Instituto’ van Santander; zijn oom
don Juan Pelayo behoorde tot de kring rond het tijdschrift ‘La Abeja Montañesa’.
Marcelino was daarbij niet alleen een zeer begaafde maar ook een uiterst leergierige
jongen. Prof. Arturo Farinelli, van de universiteit van Turijn, een van de beste kenners
van Menéndez y Pelayo, noemde hem in een studie een wonderkind, dat al vroeg
zeer belezen was. Hij was nog maar een kleine jongen, toen zijn moeder reeds de
nodige maatregelen moest nemen om te voorkomen, dat hij in bed ging liggen lezen.
Feitelijk begon Marcelino zijn middelbare studies al met tien jaar. Hij was de eerste
in alle vakken behalve in geometrie; dat hij in dit laatste vak een minder goed
eindcijfer behaalde kwam, zoals hij later zelf vertelde, omdat zijn vader in de
examencommissie zat. Toen hij op vijftienjarige leeftijd naar Barcelona trok om daar
wijsbegeerte en letteren te studeren, was hij reeds vrij goed op de hoogte van de
moderne filosofie en een aanhanger van de z.g. ‘Schotse School’ van Cousin, Reid
en Hamilton. In de Catalaanse hoofdstad kwam hij onder de invloed van Francisco
Javier Llorens en Manuel Milá y Fontanals. Wijsgerig werd hij vooral door de denker
Llorens, esthetisch en literair door de taalvorser en historicus Milá y Fontanals
gevormd. Daarnaast onderging hij, vooral later, de invloed van de dichter en wijsgeer
Laverde, een streekgenoot.
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Het verblijf en de studie te Barcelona is voor de ontwikkeling van zijn groot talent
van doorslaggevende betekenis geweest. Hij vond er de traditionele bindingen van
het gewestelijke in taal, gebruiken en volksleven. Aan de universiteit domineerde
er het rationalisme niet zo sterk als te Madrid. Toch ging hij in de hoofdstad van
heel Spanje zijn studies voortzetten; metafysica zou hij te Valladolid studeren. Hij
keerde als licentiaat naar Madrid terug en doctoreerde daar in 1875 op het
proefschrift ‘De roman bij de Latijnen’. Ondanks deze universitaire opleiding is
Menéndez y Pelayo toch grotendeels een autodidact. De meeste kennis verwierf
hij zich door zelfstudie. Zo leerde hij reeds als jong student zonder leraar Frans en
Italiaans.
Het voornaamste wat al die studie en vooral zijn contact met de universiteiten
hem bijbracht was wel de overtuiging, dat het Spaanse volk weer bewust moest
worden gemaakt van zijn grote geestelijke rijkdommen. Het moest zich te weer
stellen tegen het z.g. Krausisme, de infiltratie van vreemde denkbeelden, die zijn
cultuurpatrimonium afbraken omdat het christelijk en daarmee achterlijk was. Dit
werd het levensprogram van deze jonge geleerde: Spanje zijn culturele eigenwaarde
teruggeven. Hij verdroeg het niet, dat het geestelijk erf van Spanje verlaten lag en
zijn volk, zoals Arturo Farinelli het uitdrukte, ‘geestelijk verarmd het drogbeeld naliep
van een vreemde cultuur’. Hij stelde zich dan ook ten doel Spanje te tonen, dat zijn
cultuur zo onnoemelijk rijk was, dat zij met elke andere kon wedijveren. Met zijn
reusachtige werkkracht en machtig doorzettingsvermogen heeft hij met zijn gaven
en tijd gewoekerd om dit program uit te voeren.
Eigenlijk begon Menéndez y Pelayo daaraan al toen hij nog in Barcelona
studeerde: hij verdedigde daar in een voordracht Cervantes als dichter. Ook zijn
doctorsthesis kunnen we zien als een aanzet. In hetzelfde jaar, waarin hij
afstudeerde, kondigde hij reeds zijn latere grote werken aan. Gelukkig werd hij ook
van overheidswege in de gelegenheid gesteld in deze richting te werken. Drie jaar
achtereen kreeg hij een reisbeurs om in het buitenland literaire onderzoekingen te
doen. Voor zijn werk Horatius in Spanje werkte hij in de voornaamste Italiaanse
bibliotheken, voor zijn Geschiedenis der andersdenkenden in Spanje bezocht hij
o.m. Brussel, Antwerpen, Amsterdam en Den Haag.
Op 20 december 1878, toen hij dus nog maar goed 22 jaar was, werd Menéndez
y Pelayo benoemd tot hoogleraar aan de universiteit van Madrid en twee jaar later
werd hij zelfs reeds lid van de Koninklijke Spaanse Academie! Maar hij had dan
ook, ondanks al dat reizen en trekken, een paar heel belangrijke boeken laten
verschijnen, eerst zijn Wetenschap van Spanje, een werk in drie zware delen,
waarmee hij zijn ongehoorde belezenheid bewees - hij was twintig toen het van de
pers kwam - en aantoonde dat de Spanjaard ook op wetenschappelijk gebied altijd
zijn man stond, en dan het eerste deel van zijn Geschiedenis der andersdenkenden
in Spanje, een geschrift, dat, omdat het de Inquisitie niet afwees, in het buitenland
- vooral in Duitsland en Zwitserland - nogal verzet uitlokte. Met deze
wetenschappelijke werken, die met de strijdlust van een jong en overtuigd katholiek
werden geschreven, vestigde Menéndez y Pelayo voorgoed zijn naam: al was hij
nog piepjong, hij behoorde voortaan tot de gezaghebbende Spaanse geleerden.
Aan de grote verwachtingen, die men blijkbaar van hem mocht hebben, zou hij
ruimschoots beantwoorden, al kon hij al zijn plannen niet uitvoeren. In 1881 opende
hij met Calderón en zijn toneel een rij meesterlijke studies over literaire en esthetische
onderwerpen. Ze bestaat voornamelijk uit zijn Geschiedenis der
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schoonheidsopvattingen in Spanje, zijn Bloemlezing uit de Spaanse lyriek en de vijf
delen van zijn Kritische Studies. Beide eerstgenoemde werken bleven onvoltooid,
evenals zijn door de Koninklijke Spaanse Academie verzorgde uitgave van de
werken van Lope de Vega.
Menéndez y Pelayo, die ook gedichten schreef (o.a. een Brief aan Horatius) en
een voortreffelijk vertaler was van de Klassieken, werd in 1898 directeur van de
Nationale Bibliotheek te Madrid. Enige tijd nam hij ook actief deel aan het politieke
leven. In 1884 zond Palma de Mallorca hem voor het eerst naar de Cortes; later
had hij daarin zitting voor Zaragossa. Hij behoorde tot de voormannen van de
‘Katholieke Unie’ en keerde zich vooral scherp tegen de liberalen. Later had hij, tot
aan zijn dood, voor de universiteit van Oviedo en de Koninklijke Spaanse Academie
zitting in de Senaat.
De tragiek in het leven van deze geniale geleerde is geweest, dat hij telkens weer
dingen aanpakte, die hij onmogelijk kon volbrengen. De dood heeft hem dan ook
letterlijk te midden van zijn arbeid verrast: hij was nog maar 56 toen men hem op
19 mei 1912 te Santander halfdood aan zijn schrijftafel vond. Zijn overlijden trok
niet alleen in de Spaanse doch ook in de buitenlandse pers sterk de aandacht. De
voornaamste bladen en tijdschriften van Europa huldigden in hem een schrijver van
uitzonderlijk formaat. Zo prees de ‘Times’ zijn fijn kritisch instinct en gezond oordeel
en kende de ‘Mercure de France’ hem de niet geringe verdienste toe, dat hij door
zijn voorbeeld zijn landgenoten behalve liefde voor de studie een uiterst kritische
methode, een behoefte aan nauwkeurige documentatie en een gezond wantrouwen
in alle improvisatie bijbracht.
Een oorspronkelijk filosoof was Menéndez y Pelayo niet. Als overtuigd katholiek
- niet alleen bij gelegenheid van een Eucharistisch Congres te Madrid doch ook in
de Koninklijke Spaanse Academie kwam hij voor zijn godsdienstige overtuiging
openlijk uit en hij werd dan ook voornamelijk als katholiek schrijver voorgedragen
voor de Nobelprijs - had hij er blijkbaar geen behoefte aan de grondslagen van zijn
levensbeschouwing wijsgerig of theologisch te onderzoeken. Zijn betekenis ligt
nagenoeg geheel op literatuurhistorisch en cultuurhistorisch terrein: hij heeft het
nieuwe Spanje weer de weg gewezen naar de schatkamers van het oude Spanje.
Vooral op het gebied van een betere waardering der letteren en kunst van vóór de
Renaissance heeft hij pionierswerk verricht. Zijn inleiding op Lope de Vega (niet
minder dan 12 delen!), zijn Geschiedenis der schoonheidsopvattingen in Spanje (9
delen), zijn bloemlezing uit de Spaanse lyriek (13 delen) en zijn uitgave van de
Spaanse roman van vóór Cervantes (3 delen) blijven heel zeker uiterst waardevol.
Daarnaast heeft Menéndez y Pelayo als denker en schrijver - hij was een
voortreffelijk prozaïst - het Spanje en de Spaanssprekende wereld van nu en straks
stellig ook nog wel iets te zeggen. Heeft hij, zoals José Corts Grau opmerkte in
Estudios sobre Menéndez Pelayo, door het levenswerk, dat hij achterliet en dat door
de universiteit ‘Menéndez y Pelayo’ te Santander wordt voortgezet, ook de
toekomstige generaties niet gewezen op het grote belang van een culturele traditie,
een zuiver oordeel en liefde voor de waarheid, van vrijheid in het denken en de
wetenschap, van natuurlijkheid en werkelijkheidszin in de letteren? Al zijn stellig
verscheidene van zijn opvattingen inmiddels verouderd, alleen al doordat hij telkens
en telkens weer de primauteit van de echte geestelijke waarden benadrukt heeft
Menéndez y Pelayo ook voor een materialistische tijd als de onze een niet geringe
betekenis.
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Filosofische kroniek
Marxistische filosofiebeschouwing
F. de Raedemaeker S.J.
HET is telkens een verblijdend verschijnsel, wanneer in het toch niet al te talrijk
gezelschap van filosofen in ons taalgebied een nieuwe figuur opdaagt, vooral
wanneer deze nieuwe inzichten naar voren brengt. De Heer L. Flam is weliswaar
geen onbekende meer, sedert hij in 1952 Plato Descartes Kant, zijn eerste uitvoerig
werk, publiceerde. En alhoewel reeds in dit werk een nieuwe wijze, om de filosofische
problematiek te benaderen, onmiskenbaar was, toch is zijn pas verschenen werk
De Krisis van de Burgerlijke Moraal nog veel karakteristieker voor deze denker.
In dit boek komt de hedendaagse filosofie aan de beurt en zij wordt van uit
hetzelfde standpunt behandeld als de Griekse filosofen, als Descartes, Spinoza,
Helvetius en Kant. Na een inleiding over de krisis van onze tijd, welke
gekarakteriseerd wordt door de eenzaamheid, het nihilisme, de dood in het leven,
het immoralisme, het humanisme der vertwijfeling, worden Kierkegaard, Nietzsche
en Bergson behandeld als de filosofen, die met de klassieke wijsbegeerte hebben
gebroken. In het tweede deel worden de denkers en schrijvers aangevoerd, die de
‘existentiële bewustwording van de krisis’ vertegenwoordigen: Max Stirner,
Kierkegaard, Dostojefski, Kafka, Heidegger, Sartre.
Dit boek getuigt ongetwijfeld van een groot assimilatie-vermogen en ook van een
synthetische geest. Er komen frappante vergelijkingen in voor, b.v. waar wordt
aangetoond, hoe de filosofie steeds geboren wordt uit een verwondering (Plato,
Aristoteles), uit een twijfel (Descartes) of uit een gevoel van angst (Heidegger). Het
boek geeft weliswaar de indruk, samengesteld te zijn uit tamelijk toevallig
bijeengebrachte samenvattingen van enkele werken van de behandelde filosofen.
Deze indruk heeft men bijzonder sterk bij het lezen van het hoofdstuk over Bergson,
dat een goed résumé van Les deux sources de la morale et de la religion is. Veel
nieuws over al deze denkers zal men in het werk van F. niet vinden. En toch is het
niet een gewoon boek. Want door al deze résumés heen loopt als een rode draad
de persoonlijke overtuiging van de schrijver. En het is over deze ‘draad’ dat we een
en ander zouden willen zeggen.
Men kan er niets tegen hebben, dat iemand de filosofen leest van uit een bepaald
standpunt, van uit een persoonlijke overtuiging of van uit een reeds aanvaarde
wijsbegeerte. We gunnen het dan ook F., dat hij de moderne filosofie en het
hedendaags existentialisme van uit een Marxistische overtuiging tracht te begrijpen
en te belichten. Het is volgens F. boven alle twijfel verheven, dat, zoals Marx het
heeft geleerd, de huidige bourgois-maatschappij door interne contradicties in een
hopeloze toestand van ontbinding is getreden, dat haar bestaan door de historische
dialektiek ten dode is opgeschreven, en dat haar filosofie dan ook niets anders dan
de wanhoopskreet van het burgerlijk bewustzijn kan zijn. Wat deze wijsgeren
overigens ook mogen gezegd hebben, iets wordt telkens in hun denken als
betekenisvol beschouwd: het moment, waarin
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zij uiting geven aan de radeloosheid, de uitzichtloosheid van de burgerlijke existentie.
F. luistert met gespitste oren naar de wanhoopstonen, die overal in de moderne
niet-Marxistische filosofie zouden doorklinken. Elke kreet van gespletenheid en
vereenzaming, van vertwijfeling en van pijn betekent immers de doodstrijd van de
bourgoisie en verwijst naar de enige, door het Marxisme voorgestelde oplossing:
de communistische samenleving, het socialisme. ‘Zij zijn aanklagers die naar een
nieuwe weg wijzen en op de eerste plaats naar een vernieuwing van de socialistische
gedachte’ (168). Dat Kierkegaard het heil verwachtte van een wagend zich
wegschenken van de mens als individuele persoonlijkheid aan de goddelijke persoon,
is geen bezwaar; het is voldoende, dat hij ‘de innerlijke tegenspraak van de
bourgoisie heeft ontbloot’ (57). Nietzsche moge elke vorm van socialisme als een
ontwaarding van de mens hebben beschouwd, en als toekomstig ideaal de eenzame
heroïsche Uebermensch hebben aangewezen, ‘nog meer dan Kierkegaard drukt
hij de diepe krisis van de burgerlijke moraal uit (de dood van God), maar gelijktijdig
met Marx, wijst hij naar een nieuw humanisme’ (72). De ‘société close’ van Bergson
moet voor F. de bourgois-maatschappij betekenen, want ‘anderzijds weerspiegelt
Bergson de decadentie van de bourgoisie’ (104), en de ‘société ouverte’ moet wel
een voorgevoelen zijn van de socialistische samenleving. Ook het ‘Man’ (het ‘men’)
van Heidegger wordt omgebogen om de burgerlijke samenleving te betekenen en
de moeilijke verstaanbaarheid van zijn geschriften is dan ook het gevolg van de
hopeloze verwarring, waarin de bourgoisie verkeert: ‘want ook zij is een uitdrukking
van de krisis der burgerlijkheid’ (138). Sartre heeft, zoals men weet, boven elke
morele norm de vrijheid van het individu geplaatst. Dus ‘wijst de kritiek van Sartre
op de burgerlijke moraal op een socialistische levensleer, die diep bewust de eigen
existentie tracht te expliciteren in de zin van een gemeenschap’ (157).
Alhoewel wij geenszins de schranderheid van de schrijver miskennen, toch hebben
wij een fundamenteel bezwaar tegen deze wijze, om de filosofen te lezen en te
verklaren. Ongetwijfeld ontdekt elke filosoof, door de reflexie, die eigen is aan zijn
wetenschap, steeds een conflict in de mens; maar hij is overtuigd, dat dit conflict
eigen is aan de menselijke existentie en dat door de filosofische reflexie een weg
kan worden aangewezen, om dit conflict zo niet weg te nemen dan toch het te
begrijpen en het op deze wijze reeds enigszins te overwinnen. De mens is immers
een zeer ingewikkeld en kwetsbaar wezen. Hij is samengesteld uit zintuigelijkheid
en verstand, verstand en rede, intellect en wil, denken en doen; zijn individualiteit
wordt niet van zelf in de gemeenschap geïntegreerd; zijn verhouding van vrije
persoon tot God komt niet mechanisch tot stand. In elke mens zijn er verschillende
aantrekkingscentra, verschillende polen, en het is niet gemakkelijk een harmonie
tussen al deze krachtlijnen of zijnsvormen te vinden. De filosofen hebben steeds
getracht, de mens hierin op hun wijze te helpen - een artist, een theoloog, een
socioloog doen het ook op hun wijze - en aan het bestaan van de mens een zin te
geven. Elke wijsgeer bouwt daarom een systeem op, waarin de samenhang in die
verscheidenheid zichtbaar wordt en meestal bedient hij zich van een bijzondere
terminologie. Maar steeds bedoelt hij de mens als mens d.w.z. het diepste, wat in
de menselijke ervaring aanwezig is, datgene waardoor elk mens afgezien van elke
particulariteit of accidentaliteit met alle andere mensen is verbonden. Voor Marx en
voor F. daarentegen kan de filosofische bezinning niet gericht zijn op de metafysische
wezenskern, die
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niet bestaat; zij moet zich beperken tot de verklaring van het sociologisch gebeuren
in de menselijke geschiedenis. En in het marxistisch perspectief kan verder deze
sociologische analyse zelf niets anders zijn dan een theorie van de klassenstrijd.
Al de filosofen, die F. in zijn boek behandelt, bedoelden uitdrukkelijk een metafysisch
inzicht te geven in de reële existentie van de mens als mens, in zijn fundamentele
ervaringen, zijn diep in de ziel gewortelde conflicten. Voor F. getuigen zij alleen voor
een sociologische situatie; hun systemen zijn angstkreten van de zieltogende
bourgeoisie. Hun metafysische categorieën worden omgebogen tot sociologische
voorspellingen. Zo vindt men b.v. bij F. de theorie van Heidegger over het ‘men’.
Aan deze theorie heeft Heidegger in zijn eerste groot werk Sein und Zeit een
belangrijke plaats gegeven. Het menselijk bestaan, zo zegt hij daar, is eigenlijk een
toevallig er-zijn, dat aangewezen is op de dood, het is een bestaan-naar-de-dood-toe.
Elk ogenblik van het leven heeft slechts zin als een stap naar zijn uiteindelijke
mogelijkheid: de dood. Tegenover deze fundamentele situatie van zijn bestaan kan
de mens twee verschillende houdingen aannemen; en het ligt in zijn wezen dat hij
dat kan. De eerste existentiële houding bestaat hierin, dat de mens tracht het
tragische van deze toestand te versluieren, aan de angst te ontsnappen. Dat doet
hij voornamelijk door een oppervlakkig contact met de anderen, om samen met hen
de angst voor de existentie weg te praten, door steeds over iets anders te spreken:
‘Men zegt - men vertelt....’. Door dit oppervlakkig gepraat met elkaar, door onder te
duiken in de anoniemiteit van het ‘men’ vergeet de mens zijn bestaan-voor-de-dood.
Deze wijze om het bestaan te beleven noemt Heidegger de inauthentieke existentie.
Maar noodzakelijk hiermee verbonden is er de tweede mogelijkheid: het authentiek
bestaan, waardoor de mens zich bewust wordt van zijn tragische eindigheid, zijn
tijdelijkheid, zijn ‘geworpenheid’ in het bestaan-voor-de-dood. Wanneer hij zich tot
deze diepere wijze van existeren bekeert, door zich te onttrekken aan de
alledaagsheid van het ‘men’, dan leeft de mens in diep accoord met zijn eigen wezen,
dan kan hij de moed opbrengen, om het leven met ‘Entschlossenheit’ te trotseren,
dan alleen leeft hij vrij en moreel. Voor Heidegger is het duidelijk, dat deze interne
dialectiek tussen de niet-authentieke en de authentieke existentie in elke mens
aanwezig is: zij is de essentiële bewogenheid eigen aan elk menselijk bestaan. Men
weze nu landbouwer, arbeider, bediende, middenstander, groot-eigenaar, edelman,
iedereen staat voor deze keuze; elkeen moet trachten - en dit is de kern van de
heideggeriaanse moraal - zich te verheffen tot en te volharden in het authentiek
bestaan van de vrije mens, die de angst trotseert. Dit alles heeft met geschiedenis,
met sociologie, met klassenstrijd niets te maken, maar F. vindt hierin zijn eigen
opvatting over het menselijk denken terug. De fenomenologie van Heidegger betekent
voor hem een moment in de sociologische ontwikkeling; de strijd, die elke mens
tussen het authentiek en het in-authentiek bestaan heeft te voeren wordt de
klassenstrijd; het ‘men’ is de bourgeoisie en de authentieke existentie is een
vooruitgeworpen beeld van de klassenloze samenleving.
In elk hoofdstuk van dit boek treedt dezelfde vooringenomenheid aan de dag.
Voor vele filosofen zijn er weliswaar verschillende interpretaties mogelijk, en het
staat elkeen vrij de interpretatie te kiezen, die best met zijn eigen opvattingen
overeenkomt. Maar de mogelijkheden van interpretatie, die elk systeem biedt, zijn
nochtans beperkt, en het is niet onmogelijk aan te tonen, waar een verklaarder niet
meer interpreteert maar vertekent en misvormt. We menen, dat
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dit in het geval van F. mogelijk is en wel door de twee volgende beschouwingen.
Ten eerste is het opvallend, hoe in het exposé van F. van de verschillende
systemen, de eigenlijke diepte, de geestelijke bewogenheid verloren is gegaan. En
dat is te begrijpen. Wanneer men absoluut wil, dat Kierkegaard, Bergson, Heidegger,
Sartre zouden dienen, om het historisch materialisme van Marx waar te maken, dan
is het onmogelijk, ook al bewaart men de terminologie, ook al ‘verdraait’ men de
gedachte niet, de levendige geest van deze geschriften weer te geven. Men vergelijke
b.v. het hoofdstuk van F. over Kierkegaard met een van de geschriften van de
Deense denker, met zijn brieven b.v. of met de Wijsgerige Kruimels, niet lang geleden
in het Nederlands vertaald. Kierkegaard was een man, die diep aangegrepen was
door het mysterie van het christelijk geloof, als allerpersoonlijkste overgave aan
God, en dit geloof voor elke rationaliserende vervlakking wilde vrijwaren. Dat het
christendom goed is voor het zedelijk gedrag, voor de menselijke samenleving, dat
het overeenstemt met de eisen van de rede, dat alles zijn beschouwingen, zo meende
Kierkegaard, die niets zeggen over het geloof zelf, over het christelijk moment in
het bestaan, waarin plotseling de eeuwigheid zich loodrecht werpt op de tijd in het
door de rede totaal onbereikbaar ‘ogenblik’. Kierkegaard meende, dat hij alleen
stond en door God was uitverkoren, om in de eenzaamheid en door de eenzaamheid
de getuige te zijn van het echte geloof, van het echte christendom, te midden van
de geliberaliseerde en verrationaliseerde christenheid. En terzelfdertijd twijfelde hij
aan deze roeping. Immers hij zelf waagde de sprong niet in dat absoluut geloof, en
hoe kon hij dan deze sprong als regel stellen voor de anderen? Deze beangstigende
problematiek van de geest werd verstrengeld met de aarzeling van het hart. Hij was
verloofd met een eenvoudig meisje van goeden huize, waarvan hij de diepste en
zuiverste genegenheid mocht verwachten. Maar had hij het recht haar te huwen,
kon en mocht hij haar uit haar eenvoudig geloof in de verscheurdheid van zijn denken
opnemen, en haar tot zijn eigen eenzaamheid veroordelen? De breuk van zijn
verloving met Regina Olsen is als een transpositie op het plan van de liefde van de
innerlijke verscheurdheid van Kierkegaards denken.
Wanneer men nu leest bij F.: ‘Kierkegaard kon geen fascist worden.... Hij is het
type van de bourgeois’ (30), dan is het alsof men plotseling van een vierde verdieping
op het gelijkvloerse terechtkwam. Hetgeen daarop volgt als korte samenvatting van
Kierkegaards opvatting van de mens doet karikaturaal aan, en heel het hoofdstuk
over de Deense denker (27-58) is als een levenloze plattegrond vergeleken met
een in volle licht badend landschap. We beweren niet, dat F. de gedachte van
Kierkegaard of van de andere denkers heeft verdraaid, noch dat hij de teksten niet
nauwkeurig heeft weergegeven (tegen deze verwijten verdedigt hij zich terecht in
het voorwoord), maar het lijkt ons, dat hij wegens zijn onbegrip voor de diepere
morele en geestelijke problematiek de eigenlijke zin van de huidige filosofie niet
heeft gevat.
Een tweede beschouwing is de volgende. Deze wijze, om het moderne denken
te benaderen, is noodzakelijkerwijze beperkt en beperkend. F. verwittigt ons in het
voorwoord, dat hij het existentialisme niet in al zijn figuren en schakeringen heeft
geschetst. Dit recht heeft hij natuurlijk, maar wij kunnen ons afvragen, waarom zijn
keuze zó en niet anders is uitgevallen. Wanneer men vooropstelt, dat de burgerlijke
moraal in crisis is getreden, in de sociologische zin van F., dat deze moraal bepaald
wordt door absolute vereenzaming, nihilisme en angst,
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dan kan men onmogelijk alle grote filosofen hiervoor laten getuigen. Afgezien van
de voorlopers en de minder belangrijke figuren worden doorgaans vier grote filosofen
onder de enigszins misleidende term van existentialisten samengebracht: Heidegger,
Marcel, Jaspers en Sartre. Van deze vier vinden we in dit boek alleen Sartre met
enige volledigheid behandeld als getuige van de ‘existentiële bewustwording van
de crisis’. Van Heidegger komt weliswaar de theorie van het zijn-voor-de-dood en
het ‘Man’ uitvoerig ter sprake. Maar deze theorie schijnt Heidegger zelf te hebben
verlaten. In elk geval verschijnt zij niet meer in zijn latere schriften, waarin hij zich
van de fenomenologie schijnt te verwijderen, om een zuivere ontologie, een zijnsleer
op te bouwen. Was het menselijk bestaan eerst een zijn-voor-de-dood en een
vervallen in het ‘Man’, later wordt ditzelfde bestaan eerder beschouwd als een gave
van het Zijn, waardoor het zingevend wordt voor de zijnden. Voor F. bestaat de
tweede Heidegger niet: hoe zou hij in het kader van de ondergangsfilosofie kunnen
passen? Op Jaspers, die de menselijke existentie beschouwt als een vrije verhouding
tot de goddelijke Transcendentie, wordt slechts hier en daar gezinspeeld, en ook
Marcel, de filosoof van het vertrouwen, de hoop en de liefde, wordt nauwelijks
vernoemd. Van de vier voornaamste existentialisten kan er dus eigenlijk maar een
met recht als getuige worden opgeroepen, en het is misleidend te verklaren, dat het
existentialistisch denken het pessimisme van de stervende bourgeoisie vertolkt.
Deze eenzijdigheid in de keuze lijkt ons niet toevallig; zij is het gevolg van een
filosofische bewustzijnsvernauwing, waardoor de drie vierden van hetgeen men
noemt ‘het existentialisme’ uit het blikveld verdwijnen. We willen hier niet wijzen op
de afwezigheid van de grote moderne filosofen, die niet tot het existentialisme
behoren, maar die toch ook aanwezig zijn in onze tijd. We denken b.v. aan L. Lavelle,
aan E. Le Roy, waarvan het posthuum werk Essai d'une philosophie premire zo
juist is verschenen. Dit zijn waarschijnlijk voor F. denkers uit een periode, toen de
bourgeoisie zich nog niet van haar crisis bewust was. Van wijsgeren als Maritain,
Gilson, en de neo-scholastieken zullen we maar niet gewagen, want deze zijn
waarschijnlijk voor F. late uitlopers van de economie van de windmolens en van de
feodale samenleving. Nogmaals heeft F. deze kritiek vooraf willen ondervangen,
door te verklaren, dat hij er zich bewust van is, subjectief te werk te zijn gegaan,
d.w.z. ‘dat we aan de hand van onze eigen problemen deze van bepaalde wijsgeren
behandeld hebben’ (Voorwoord). Ging het maar over problemen! F. schijnt ons
eerder de filosofen te hebben benaderd van uit een bepaald dogma: het historisch
materialisme van Marx. Er worden hier eigenlijk geen problemen gesteld, aan de
wijsgeren wordt alleen gevraagd: toon ons aan, dat de burgerlijke samenleving ten
dode is opgeschreven.
De H. Flam kan zich natuurlijk dit spel veroorloven. We leven in een vrije wereld en
wij kunnen ook vrij discuteren over de ernst van dit spel. Van onze kant hebben we
onze bezwaren er tegen uiteengezet. Theoretische bezwaren. Maar we menen dat
er tegen deze wijze van redeneren voor de toekomst ook een praktisch bezwaar
zou kunnen bestaan. Laat ons veronderstellen dat de leidende idee van F., het
Marxistisch dogma van het historisch materialisme zou zegevieren, dat de ‘krisis
van de burgerlijke moraal’ werkelijk de voorbode zou zijn van een communistische
samenleving, dan zouden we het ergste vrezen voor de filosofie als vrije reflexie
van de mens op zijn existentie. De theorie
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van Marx omvat een theorie over de filosofie. Van de wijsbegeerte, die zich tot nog
toe in een vrije gedachtenwisseling heeft uitgeoefend, zegt Marx, dat zij de laatste
vorm is van de theoretische superstructuur van de bourgeoisie-samenleving en dat
de filosofie nu zal moeten ophouden, onafhankelijk, zuiver geestelijke reflexie te
zijn, dat zij zich zal moeten identificeren met de praxis - niet de praxis van een
hogere levenswijsheid, maar met de praxis van de proletarische revolutie. De echte
filosofie in het ware socialisme kan niet anders zijn dan een wapen in de handen
van het proletariaat. Marx vindt geen zin in een filosofie, die nadenkt over het zijn,
en over de menselijke bestemming; zij moet dienen als de intellectuele vorm van
klassenstrijd. ‘De filosofen, zo schreef Marx in zijn Elfde These over Feuerbach,
hebben zich vergenoegd met de wereld op verschillende wijzen te interpreteren;
het is nu zaak, de wereld te veranderen’. Hoe het in dit perspectief met de filosofie
zou gesteld zijn, dat geeft ons het land, waarin het Marxisme zegevierde, duidelijk
te zien. Tot in 1944 verscheen daar één filosofisch tijdschrift met de titel ‘Onder de
bannier van het Marxisme’, drie jaren later vervangen door ‘Problemen van de
Filosofie’, allebei onder de onmiddellijke controle van de partij. Andere filosofische
tijdschriften schijnen nog niet te bestaan. Wat de overige publicaties betreft, het
geval van G.F. Aleksandrov is algemeen bekend. Deze geleerde had in 1946 een
boek geschreven over ‘De geschiedenis van de West-Europese wijsbegeerte’ dat
werd bekroond - horresco referens - met de Stalinprijs. Maar er werd over dit werk
in de partij nagepraat, met het gevolg dat Aleksandrov ter verantwoording werd
geroepen op een congres van 90 filosofen, voorgezeten door Zdanov, de schoonzoon
van Stalin. Hem werd verweten het Marxisme en de verhouding van de
Westeuropese filosofen tot het Marxisme niet te hebben begrepen, de strijdende
geestdrift van de Partij niet te bezitten enz..... En ziehier het slotwoord door
Aleksandrov in deze discussie uitgesproken: ‘Gen. Zdanov en de kameraden, die
het woord hebben gevoerd, hebben in mijn boek “Geschiedenis van de Westeuropese
wijsbegeerte” fouten, dwalingen en tekortkomingen aangewezen. Ik wil het niet voor
de kameraden verbergen, dat ik - en zoals het schijnt niet alleen ik - gedurende
deze korte tijd een oorlogachtig seminarie over de marxistisch-leninistische filosofie
heb beleefd, dat voor ons, zo moet ik verklaren, zo noodzakelijk was als zon en
lucht. Deze discussie zou niet plaats hebben gevonden, waren het Centraal comité
en Gen. Stalin er niet tussen gekomen, en het is moeilijk te zeggen, waartoe deze
krisis ons zou hebben gevoerd. Wat ik ook als schrijver van dit volkomen mislukte
boek, waardoor ik me als een slecht wetenschapsmens vertoonde, ook moge
beleven, trots alles moet ik tot mijn troost erkennen, dat onze filosofische arbeiders
de aanwijzingen van Gen. Zdanov betreffende de tekortkomingen van mijn boek en
1)
zijn filosofische gebreken onmiddellijk gevolgd hebben’ .
De H.F. stelt een derde boek in het vooruitzicht, ditmaal over de Marxisten. We
hopen, dat hij ons duidelijk zal kunnen maken, dat de filosofie van Marx in zich geen
bedreiging vormt voor het vrije denken, dat zij niet de akelige figuur van de Komissar
zal oproepen, dat we, ook in het geval dat zij tot onze praxis zou worden, nog met
hem vrij van gedachten zullen kunnen wisselen over de echte zin van het
hedendaagse denken en zijn rijke diversiteit. Maar dat is misschien de fascistische
wens van een kind der stervende bourgeoisie.

1)

Zie verdere documentatie in J.M. Bochenski, Diamat p. 171 vlg.
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Politiek Overzicht
Internationaal
ONVERMINDERD gaat in Hongarije de vrijheidsstrijd door. De marionettenregering
van Kádár, die door haar herhaalde woordbreuk alle vertrouwen verspeeld heeft,
onderhandelde aanvankelijk met arbeidersdelegaties over de terugkeer van Nagy,
vrije verkiezingen en terugtrekking der Russische troepen, maar spoedig ging zij
over tot de jacht op de arbeidersleiders, kondigde het standrecht af, eiste inlevering
van wapens, met geen ander gevolg dan dat de strijd weer oplaaide en een 48-urige
algemene staking geproclameerd werd. Een economische chaos bracht het land
op de rand van de afgrond. Men kan zich indenken, dat in zulke omstandigheden
de Hongaars-Russische dictatuur niet gesteld was op bezoek van toeschouwers.
Herhaaldelijk hebben de V.N. aangedrongen op toelating van door haar te zenden
‘waarnemers’. Dit verzoek bleef onbeantwoord, tot tenlaatste de Hongaarse delegatie
bij de V.N., onder leiding van de minister van buitenlandse zaken, Imre Horvath, al
protesterend de vergadering verliet, onder voorwendsel, dat de gebeurtenissen in
Hongarije een ‘puur binnenlandse aangelegenheid’ zouden zijn. Hoogstens was
men bereid de secretaris der V.N. Hammerskjoeld te ontvangen. Het bezoek was
afgesproken voor de 16de december. Voor het zover was, kreeg echter de algemene
secretaris bericht, dat hij op een ‘later tijdstip’ welkom zou zijn. In de vergadering
der V.N. kwam een door 20 landen ondertekende scherpe resolutie, die tevergeefs
enkele Aziatische staten gepoogd hadden te verzachten, in behandeling, waarbij
de Sovjet-Unie werd veroordeeld, omdat haar optreden in Hongarije een schending
was van het Handvest en waarin haar gevraagd werd haar troepen uit Hongarije
terug te trekken. Zij werd met overgrote meerderheid aangenomen maar bleef
onbeantwoord. Als tegenzet verzocht de Sovjet-gedelegeerde ‘de inmenging van
Amerika in de binnenlandse aangelegenheden der volksdemocratieën en zijn
ondermijnende activiteit tegen deze landen’ op de agenda te plaatsen. De Amerikaan
Cabot Lodge antwoordde hierop: ‘Laat Moskou waarnemers van de V.N. toelaten
in Hongarije en de wereld zal spoedig weten of deze Russische beschuldiging waar
of onwaar is’.
Ter weerlegging van deze beschuldiging verklaarde Dulles in een persconferentie,
dat de V. Staten geenszins het verlangen hebben munt te slaan uit de situatie in
Oost-Europa. Zij wensen de satellietstaten niet om te vormen tot een ‘cordon
sanitaire’ rondom Moskou, maar zijn van oordeel, dat de geleidelijke ontwikkeling
van de Oosteuropese landen tot onafhankelijke staten zal worden versneld als aan
de Sovjet-Unie ruimte wordt gegeven om compromissen te sluiten.
De grote zorg van de Poolse premier Gomulka is hoe hij de Polen van opstand
kan weerhouden om Sovjet-gewelddaden te voorkomen. De onlusten in Stettin,
Breslau en elders werden toegeschreven aan ‘straatschenders en misdadige
elementen’, die hun ‘hoge levenstemperatuur’ niet konden bedwingen. Met de Sovjet
werd te Warschau een overeenkomst gesloten, waarbij een tijdelijke legering van
Sovjet-troepen in Polen werd aanvaard. Op papier ziet dit verdrag er
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betrekkelijk gunstig uit. Op geen enkele wijze wordt inbreuk gemaakt op de Poolse
souvereine rechten. Niets kan leiden tot inmenging van de Russische troepen in de
Poolse binnenlandse aangelegenheden. De Poolse autoriteiten hebben het laatste
woord bij alle beslissingen over deze Russische troepen. Zelfs werd gezegd dat de
overeenkomst een uitstekend voorbeeld is voor de wijze, waarop de betrekkingen
tussen de Oosteuropese landen en de Sovjet-Unie geregeld kunnen en moeten
worden. Want de overeenkomst bevestigt het beginsel, dat de Polen meester zijn
in eigen land! Aldus de Poolse premier Cyrankiewicz. De toekomst zal leren hoe
lang de Russen hun woord houden. Het is duidelijk, dat zij van Polen geen tweede
Hongarije willen maken. Dat de katholieke Kerk thans een beperkte vrijheid geniet
en dat zelfs de primaat openlijk kan optreden ter verdediging der kerkelijke rechten
blijft een precaire zaak, afhankelijk van de loop der gebeurtenissen.
Medio december had in het Palais Chaillot te Parijs een Nato-conferentie plaats,
wier belangrijkheid moeilijk kan onderschat worden. De Nato indertijd met zoveel
enthousiasme opgericht, begon scheuren te tonen en lelijk af te brokkelen. Meer
en meer gingen de vijftien leden hun eigen gang. IJsland maakte bezwaar tegen
het Amerikaanse vliegveld op zijn gebied, Griekenland, verstoord op Groot-Brittannië
wegens Cyprus, hield zich op een afstand, West-Duitsland bleef in gebreke zijn
leger op te bouwen. Frankrijk zond een deel van zijn troepen, tegen het verdrag in,
naar Algerije en Engeland wenste niet langer het onderhoud van zijn troepen in
Duitsland te betalen. En toen Frankrijk en Engeland eigenmachtig, buiten de V.
Staten om, hun oorlog tegen Egypte begonnen, scheen de Nato, als bolwerk tegen
het Sovjet-imperialisme opgericht, in puin te liggen. Deze inzinking was des te
gevaarlijker, gelijk Dulles opmerkte, omdat de Sovjet-machthebbers zich voor
moeilijkheden geplaatst zagen, waaraan zij slechts door oorlogsrisico konden menen
te ontsnappen. Het rapport van de ‘drie wijzen’, Pearson, Martino en Lange om de
militaire samenwerking ook in politicis uit te breiden, werd in beginsel aanvaard.
Met name werd goedgevonden, dat, indien Nato-leden hun geschillen niet
rechtstreeks konden oplossen, de andere leden zouden ingeschakeld worden ter
bemiddeling. De taak van de secretaris-generaal der Nato, waartoe Spaak benoemd
werd, werd uitgebreid met de bevoegdheid om op ieder ogenblik in geval van
geschillen, zijn goede diensten te kunnen aanbieden. Dulles wenste de
‘meningsverschillen van het verleden’ te begraven en verzekerde, dat de V. Staten
bereid zijn de westelijke eenheid te versterken tegen dreiging van agressie. Op de
vraag van minister Staf, hoe het zat met de tactische atoom-wapens voor de
Nato-strijdkrachten, antwoordde de Amerikaanse minister van defensie, Wilson, dat
de huidige Amerikaanse wetgeving niet toeliet, dat de controle over atoomwapens
aan andere landen werd overgedragen, maar dat de regering wel bereid was zekere
soorten van moderne wapens, waaronder zowel voor het afschieten van
conventionele als atoommunitie, ter beschikking te stellen. De Raad hield zich aan
zijn louter defensief karakter. Hij hoopte, door het mobiliseren van de wereldopinie
de Sovjet-Unie er toe te bewegen haar troepen uit Hongarije terug te trekken. Een
opstand der Oost-Duitsers diende voorkomen te worden, opdat de West-Duitsers
en met hen de landen van de Nato niet gedwongen zouden worden te hulp te komen
en aldus in een derde wereldoorlog gesleept te worden.
In het Midden-Oosten is Syrië het onberekenbare woelwater. Daar heeft het leger
onder leiding van de Russisch-gezinde kolonel Serrai, president Kuwatly
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praktisch tot zijn gevangene gemaakt en als bewijs voor zijn aanhankelijkheid aan
Nasser de olieleiding van Irak naar de kust afgesneden. Tevens werd een
laster-campagne tegen de politiek van Irak's premier, Nuri es-Said ingezet, met de
bedoeling het Bagdad-pact tussen Turkije, Pakistan, Irak en Perzië te vernietigen.
Op aandrang van Irak, dat tevens om wapens vroeg, heeft de Amerikaanse regering
verklaard, dat zij elke bedreiging van de onschendbaarheid van het grondgebied
der vier verbonden staten als ‘buitengewoon ernstig’ zal beschouwen. Syrië was
hard op weg een Sovjet-kolonie te worden. Het ontving wapens en materiaal van
Moskou en een groot aantal Russische raadgevers en technici bevonden zich in de
Syrische gelederen. Niettemin zette de Syrische regering uiteen, dat zij een
onafhankelijke politiek voerde, nl. een nationale Arabische politiek, die gebaseerd
was op ‘positieve neutraliteit’, zonder blokvorming of een koude oorlog na te streven.
Na de pro-Egyptische uitslag der verkiezingen in Jordanië liep de nieuwe regering
te hard van stapel. Zij verklaarde voornemens te zijn het Brits-Jordaans verdrag
van 1948 te beëindigen en alle stappen en maatregelen te nemen om dit voornemen
uit te voeren. Het Bagdadpact was een ernstig gevaar voor de Arabische wereld.
Het parlement juichte deze dappere taal toe. Maar na enig nadenken kwam de
Jordaanse regering tot het inzicht, dat het wegvallen van de jaarlijkse Britse subsidie
van 33,6 miljoen niet uit andere fondsen zou gecompenseerd worden. Derhalve
had het heldhaftige plan geen voortgang.
Ook Libanon bleef niet onberoerd. Er werd een complot, gesteund door Egypte,
ontdekt, om de president, Camille Chamoun, te dwingen zijn betrekkingen met de
westerse mogendheden af te breken. De president wist zich te handhaven en
benoemde een pro-Amerikaans kabinet onder Sami el Solh, waarvan de minister
van buitenlandse zaken als goed vriend van Amerika bekend stond.
Met het terugtrekken der Frans-Britse troepen uit de Kanaalzone was heel wat
meer tijd gemoeid dan met hun landing. Om zich voor de toekomst de Egyptenaren
van het lijf te houden, pasten de Israëliërs de politiek van de verschroeide aarde
toe en weigerden de strook van Gaza te ontruimen. Generaal Burns, hoofd van het
internationale V.N.-legertje, had tot opdracht de vijandelijke partijen tijdens de
evacuatie van elkaar gescheiden te houden. Te Port Said lukte dit maar half. Want
de Egyptenaren aldaar vielen niet alleen de Britse militairen aan, maar lieten zelfs
de internationale troepen niet met rust. Een protest van Burns en van de Britse
aanvoerder, generaal Stockwell, werd afgewezen door Nasser, dat hij geen
verbinding had met Port Said en derhalve ook geen verantwoordelijkheid voor deze
incidenten droeg. Wel was hij verantwoordelijk voor de deportatie van Joden uit
Egypte en voor de mishandeling van Britse onderdanen, waarover een klacht bij de
V.N. werd ingebracht. Nasser stond op het standpunt, dat de schoonmaak van het
Kanaal eerst ter hand zou genomen worden, als de laatste Brit en Fransman de
zone ontruimd zouden hebben. Hoewel dit werk namens de Uno aan Burns was
toevertrouwd, was het duidelijk, dat Hammerskjoeld met Nasser rekening had te
houden. Nasser nu wilde niets weten van Frans-Britse medewerking aan het
bergingswerk. Hij wilde wel hun schepen, maar niet hun bemanning in dienst nemen.
Het kwam tot een compromis, dat de Britten hun schepen disponibel stelden en dat
de bemanning, niet in militair, maar in civiel gekleed, dienst zou doen. Tegen Kerstmis
werd eindelijk tot het opruimingswerk overgegaan.
Nauwelijks was Eden, uit Jamaica hersteld teruggekeerd en met weinig égards
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in het Lagerhuis ontvangen, of het ontwerp-Racliffe tot regeling van Cyprus werd
gepubliceerd. Deze ‘liberale’ grondwet voor Cyprus bood een grote mate van
zelfbestuur (niet van ‘zelfbeschikking’) aan, onder toezicht van de Britse gouverneur
op buitenlandse zaken. verdediging en binnenlandse veiligheid. Er zal een
grotendeels gekozen parlement komen met een meerderheid van Griekse Cyprioten,
terwijl de rechten van de Turkse minderheid gewaarborgd worden. De Grieken zijn
er echter niet mee tevreden, omdat zij het recht handhaven zich bij Griekenland aan
te sluiten.

Nederland
Bij de behandeling van het wetsvoorstel van de minister van financiën om de accijns
op het gedistilleerd te verhogen, een bijzonder invoerrecht op de benzine te heffen
en de omzetbelasting op textiel op te heffen, bleek plotseling, althans uit de door
de minister verstrekte cijfers, dat onze welvaart uiterst labiel was. Het tekort op onze
betalingsbalans lag tussen de 500 à 600 miljoen. De deviezenreserves vloeien
maandelijks in hoger mate naar het buitenland. Om het evenwicht te handhaven
leek het de minister nodig, de bestedingen met 700 miljoen te beperken, zowel van
de overheid als van de particulieren. Volgens de socialistische leer is het
eenvoudigste en meest probate middel de belasting te verhogen, maar tegen deze
oplossing zijn gerechtvaardigde bezwaren in te brengen. Het werd dan ook een
vraag of de minister uit ‘principiënreiterei’ de toestand niet te somber had voorgesteld.
Ter verdediging van de begroting van buitenlandse zaken hield minister Luns een
krachtige rede, waarvan de gespannen internationale toestand het onderwerp was.
Door de aanval op Hongarije was gebleken, dat de politiek van ‘vreedzame
coëxistentie’ een sluwe poging was om de waakzaamheid der overige landen te
ondermijnen. Van de Frans-Britse activiteit bij het Suezkanaal waren de V. Staten
terecht onkundig gelaten, juist om moeilijkheden te voorkomen. De staat Israël
zonder meer als agressor te doodverven, was een blunder van Washington, des te
schokkender, omdat het Witte Huis in deze zaak met het Kremlin samenging.
Frankrijk en Engeland te verplichten ten voordele van een overdreven nationalisme
en van de dictatuur van Nasser terug te trekken, kon tot een rampzalige verwijdering
leiden tussen Amerika en West-Europa. In de Uno was de minister droevig
teleurgesteld. Er was een daling van het intellectuele niveau, groeiende onwil om
te luisteren naar debatten en het gevaar van een dubbele moraal. Dat bij de
Uno-troepen Nederland was uitgesloten, kon wel samenhangen met de wensen
van kolonel Nasser, die geen vertrouwen stelt in verdedigers van Israël.
Minister Cals, die zich door het bijwonen van het congres der A.N.O.F. in het hol
van de leeuw had gewaagd en de fiolen van toorn over zijn hoofd had laten uitgieten,
haalde in de Tweede Kamer bij de verdediging van zijn begroting van Onderwijs
zijn veren terug. In een uitstekende rede, die vier uur in beslag nam, toonde hij aan,
dat het haperen van het georganiseerd overleg meer te wijten was aan de eisen
van de A.N.O.F. dan aan de regering. Verwezenlijking van de eisen der onderwijzers,
zou honderden miljoenen gaan kosten, maar de regering zou met een nieuw voorstel
komen, dat, mocht de A.N.O.F. het verwerpen, toch bevorderd zou worden door
het bij K.B. vast te stellen.
1-1-'57
K.J.D.
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Belgie
De regering is dan toch nog door de maand december geraakt, ondanks een
opeenstapeling van moeilijkheden en zwaar prestigeverlies op de meest verschillende
gebieden.
De grondslag van de - ook politieke - moeilijkheden ligt voornamelijk in de verdere
verslechtering van de sociaal-economische toestand. Vastgesteld dient wel dat de
maatregelen van de regering om de inflatie tegen te gaan definitief mislukt zijn en
over de hele lijn opgegeven werden. De schuchtere en hopeloze prijsmaatregelen
hebben niet kunnen verhinderen dat het indexcijfer tot op 105,45 steeg, hetgeen
een weddeverhoging van 2,5% voor de staatsambtenaren meebrengt en ook de
meeste loonconventies doet spelen in de zin van de hausse. Daarenboven volgt er
uit een aanpassing van aan de index gekoppelde sociale vergoedingen, met name
de ouderdomspensioenen. Deze evolutie betekent natuurlijk meteen dat de loonstop
volledig illusoir is. Wat de besnoeiingen in de openbare uitgaven betreft, meldde de
regering dat ze het mes zet vnl. in de buitengewone begrotingsuitgaven die met 4
miljard zouden verminderd worden. Maar zal dit veel veranderen aan het feit, dat
de begrotingsramingen toch zullen overtroffen worden door de werkelijke uitgaven
waarmee geen rekening gehouden werd, zoals de uitgaven voor de ziekteverzekering
en de wedde- en vergoedingsverhogingen? De staatsuitgaven zijn inderdaad van
dien aard, dat dhr. Liebaert voor onoverkomelijke thesauriemoeilijkheden is komen
te staan. De lening van november jl. bracht ver beneden de verwachtingen op - ze
werd trouwens op de voet gevolgd door een verhoging van de discontovoet van de
Nationale Bank die allesbehalve elegant was voor de intekenaars. Zo kwam het dat
dhr. Liebaert zich rond Kerstmis tot nog verdergaande maatregelen verplicht zag,
wilde hij de vervaldag van 31 december min of meer kunnen houden. Ditmaal was
de Nationale Bank niet meer zo gewillig en weigerde ze categorisch een verhoging
van het plafond toe te staan. Dhr. Liebaert omzeilde de moeilijkheid door zich tot
de private banken te wenden en slaagde er inderdaad in van hen binnen de tien
dagen 2,5 miljard fr. los te krijgen. Het effect van die maatregel kon niet anders zijn
dan een nieuwe geldcreatie, een nieuwe stuwing in de zin van de inflatie. Er wordt
dan nog gesproken over een lening bij de Wereldbank, normaal voorzien voor
‘noodlijdende’ landen.... waardoor dhr. Liebaert impliciet erkent, dat zijn beleid België
in de buurt van een financiële crisis heeft gebracht. Officieel echter, voor het
parlement, gaat alles nog altijd opperbest. Het is waar, dat de huidige regering het
parlement helemaal niet meer ernstig neemt waar het de sociaal-economische
politiek betreft.... Een speciaal woord dient voorbehouden voor de laatste van de
oorspronkelijk anti-inflatoir bedoelde maatregelen van 19 oktober: de heffing op de
hoge winsten. Zoals men weet zouden oorspronkelijk 10% worden vastgelegd van
de winsten boven de 500.000 fr. Maar over de aanwending ervan heerste onenigheid
bij de regeringspartners: de liberalen wilden tot elke prijs een nieuwe belasting
vermijden, de socialisten wilden bepaald sociale voordelen kunnen verstrekken (het
A.B.V.V. sprak van een eindejaarspremie van 1000 fr. voor alle arbeiders - hetgeen
er als anti-inflatie-maatregel nogal mee door kan!). De liberalen verzetten zich hevig.
Het kwam zover dat, ter gelegenheid van een door de oppositie toevallig behaalde
meerderheid bij een stemming over de voorlopige twaalfden, dhr. Van Acker
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zelf besloot de vertrouwenskwestie te stellen over zijn economisch-sociale politiek.
Een nieuwe verklaring werd afgelegd op 18-12-1956 waarbij een nieuwe formule
voor de heffing werd voorgesteld: slechts 5,5% zouden worden geheven, op winsten
boven 500.000 fr. (1956 en 1957), 3% zouden voor sociale doeleinden worden
aangewend o.m. de aanpassing van het ouderdomspensioen op 30.000 fr., 2,5%
voor wetenschappelijk onderzoek, o.m. inzake kernenergie. Daarenboven zou, door
een verhoging van 1% op de werkgeversbijdragen, een verhoging met 20% van de
kinderbijslagen worden mogelijk gemaakt vanaf 1 april. De liberalen stemden tenslotte
het vertrouwen, echter niet zonder verklaard te hebben dat zij hun vrijheid behielden
om amendementen in te dienen op de wetsvoorstellen die terzake zouden worden
voorgelegd. Van de andere kant spande dhr. Buset zich ten zeerste in om aan zijn
troepen te bewijzen, dat de socialisten door deze formule het volle pond gekregen
hadden. Het is een publiek geheim dat het A.B.V.V., vooral onder de invloed van
André Renard, helemaal niet geestdriftig was over dit nieuwe compromis met de
liberalen. Maar voorlopig is het gezag van Buset nog groot genoeg, geniet hij nog
voldoende vertrouwen om Renard openlijk tot de orde te kunnen roepen en de
voortzetting van de huidige coalitie op te dringen. Het volstond echter niet, om de
desertie van dhr. Spaak uit de regering te verhinderen. Sinds lang weet men dat
dhr. Spaak, vanaf de aanvang tegenstander van de huidige formule, het beu was,
onder deze regering te moeten evolueren. Hij heeft de kans om secretaris-generaal
van de Nato te worden dan ook gretig aanvaard, en de reis van de heren Buset en
Van Eynde naar Parijs vermocht hem niet van zijn beslissing af te houden. Het lijdt
geen twijfel dat de nieuwe positie van dhr. Spaak, vooral daar ze gepaard gaat met
een uitbreiding van de aan zijn functie verbonden bevoegdheden, heel wat zal
bijdragen tot de versteviging van het Atlantisch verbond en verder in de richting zal
werken van de totstandkoming van Europa. Onder Spaaks impuls zullen reeds, zeer
waarschijnlijk, in de loop van februari de verdragen over Euratom en de
Gemeenschappelijke Markt door de regeringen ondertekend worden, ondanks
aanzienlijke offers van de Benelux-landen en België inzonderheid, ten voordele vnl.
van Frankrijk en Italië. In de loop van april op zijn laatst verwacht men dan de
ratificatie dezer verdragen, waarna dhr. Spaak met gerust gemoed afscheid zou
kunnen nemen. Tegen april dient dus een regeringswijziging in het vooruitzicht
gesteld en het is nog allesbehalve duidelijk hoever die zal gaan. Dhr. Van Acker
zelf zou het grondig beu zijn. Dhr. Buisseret, wiens Congo-politiek hoe langer hoe
meer een mislukking blijkt, zou ook niet langer verkiezen minister te blijven, terwijl
dhr. Pétillon, van wie hij een persoonlijke vijand gemaakt heeft, dan toch in zijn
mandaat van goeverneur-generaal bevestigd is. Wanneer men de financiële
moeilijkheden in het oog houdt, en tevens opmerkt dat april ook de maand is waarin
nieuwe sociale vergoedingen moeten ingaan, is het misschien niet al te gewaagd
aan de mogelijkheid van een vervroegd aftreden van de regering te denken. De
socialisten gaan inderdaad liefst met enige zekerheid naar de verkiezingen en de
toestand van het land in het voorjaar van 1958 behoort tot de uitgesproken
onzekerheden....
Hoe dan ook, deze regering zal een zware nalatenschap overdragen aan haar
opvolger. De Christelijke Volkspartij schijnt echter haar toekomstige taak reeds
krachtdadig in het oog gevat te hebben. Haar Congres te Namen stak scherp af
tegen de voorafgaande congressen der meerderheidspartijen door betekenis en
dynamisme.
L. Deraedt
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Forum
Christelijke vakvereniging of eenheidssyndicaat?
Gedurende de tweede wereldoorlog groeide onder de arbeiders der bezette gebieden
een diep verlangen naar eenheid; hun strijd tegen de gemeenschappelijke vijand
had hen dichter bij elkaar gebracht. Begin 1945, op voorstel van de Engelse
Trade-Unions, kwam het Wereldvakverbond (W.V.V.) tot stand. Dit verenigde op
het internationale plan de vakverenigingen van alle landen, Rusland en de
satellietlanden inbegrepen. Alle opinies waren er vertegenwoordigd, uitgezonderd
de christelijke. Het Internationaal Christelijk Vakverbond (I.C.V.) had geweigerd zich
aan te sluiten, omdat opgelegd werd te verzaken aan de christelijke internationale,
zoals socialisten en communisten om wille van het W.V.V. aan de hunne hadden
verzaakt.
De geest van oprechte samenwerking bleek weldra te ontbreken in dit
internationaal eenheidssyndicaat; de uitgesproken communistische tendens van
het W.V.V. bracht de niet-communistische syndicaten van de vrije wereld er toe zich
uit het W.V.V. terug te trekken. Ze stichtten in 1949 de Internationale der Vrije
Vakverenigingen (I.V.V.V.). Slechts vier jaar had het eenheidsideaal aan de druk
der interne meningsverschillen weerstand kunnen bieden. Op het nationale plan
hield het eenheidssyndicaat stand of boekte vooruitgang in die landen, waar enkel
professionele belangen de basis der vakvereniging vormen (Engeland, de Verenigde
Staten, vooral sinds 1955). Waar er echter een ideologie ten grondslag ligt,
zegevierde het pluralisme (België, Nederland sinds 1954, Frankrijk, Italië sinds 1949,
Zwitserland, e.a.).
Precies zes jaar na de oprichting van de Deutscher Gewerkschaftsbund (D.G.B.),
werd in oktober 1955 ook in Duitsland de eenheidsformule opgegeven. Vóór enkele
jaren werd in dit tijdschrift door J. De Mey S.J. het ontstaan van de D.G.B. en zijn
verschillende strekkingen ontleed, een diagnose van de houding der katholieken
1)
gesteld . Daar de bezettende overheid in West-Duitsland niets voelde voor
confessionele syndicaten, werd er het eenheidssyndicaat enigszins opgedrongen;
het stond in principe partijpolitieke neutraliteit en religieuze tolerantie voor.
De houding van de katholieken vatte pater De Mey als volgt samen: ‘Het is een
feit dat, bij het ontstaan van de naoorlogse syndicaten, de christelijke arbeiders hun
instemming hebben betuigd met het eenheidssyndicaat, en om sociaal-economische
redenen blijft de meerderheid nog altijd overtuigd van de wenselijkheid, zo niet de
noodzakelijkheid, van het eenheidsfront. Dat de christelijke ideeën zich niet
voldoende kunnen doorzetten in de D.G.B. is te wijten aan vele oorzaken: de
numerieke minderheid van de christelijke arbeiders, het wegblijven van leidende
persoonlijkheden uit de vroegere christelijke syndicaten, het schrijnend tekort aan
geschoolde krachten, de organisatorische versnippering, de onenigheid in ideeën
en doelstellingen, ten slotte het volledig gebrek aan een dynamische katholieke
arbeidersjeugd’ (p. 141).
Wegens de immer sterker wordende socialistische invloed in de D.G.B. en zijn
steeds dieper ingrijpen in het kultureel en persoonlijk leven van zijn leden, tekende
in april 1952 de Katholische Arbeiterbewegung (K.A.B.), die 140.000 leden telt (d.i.
2,5% van de D.G.B.), protest aan en maakte in een brochure talrijke feiten openbaar.
Ze drong aan op meer neutraliteit, maar bracht het eenheidssyndicaat niet
onmiddellijk in het gedrang. Hierop verklaarden de West-Duitse bisschoppen
1)

J. De Mey, S.J., Het eenheidssyndicaat in West-Duitsland in K.C.T.-Streven, jrg. VII, deel I,
nov. 1953, pp. 132-145.

Streven. Jaargang 10

(6-11-1952), dat ze de christelijke verantwoordelijkheidszin van de K.A.B.
waardeerden en zetten de katholieke arbeiders aan tot de K A.B. toe te treden. De
houding van de K.A.B. lokte in de syndicale kringen een polemiek uit, waarbij ook
katholieken tegen de K.A.B. positie namen,
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o.a. M. Föcher, de toenmalige ondervoorzitter van de D.G.B.
In 1955 brak een nieuwe crisis uit, die tot de scheiding zou leiden.
Vertegenwoordigers van de D.G.B. hadden openlijk, hoewel louter persoonlijk,
stellingen verdedigd, volgens welke de vakbonden als partner van het parlement
desnoods met geweld de sociale rechten van de mens moesten veroveren.
Anderzijds voerde het syndicaat der onderwijzers propaganda tegen het
confessioneel onderwijs. Hierdoor werd duidelijk dat de christelijke krachten steeds
minder vat hadden op de D.G.B.; ook het Internationaal Christelijk Vakverbond
stuurde aan op een christelijke vakvereniging in West-Duitsland. Door een groep
van 180 arbeiders, vertegenwoordigers van alle beroepen, werd op 15 oktober 1955
te Essen een motie gestemd ten voordele van het stichten van een christelijke
arbeidersbeweging, ‘ten einde de christelijk-sociale en vrijheidsgezinde werknemers
in Duitsland een eigen vakvereniging te bezorgen’. Op 22 oktober begaf een
afvaardiging zich naar het bestuur van de D.G.B. en, na nogmaals op de misbruiken
te hebben gewezen, stelde ze de D.G.B. voor zijn verantwoordelijkheid: ‘Zijt ge
bereid door een contractuele beslissing zulke statutaire en organisatorische
voorwaarden te scheppen, waardoor het de christelijk-sociale arbeiders mogelijk is
binnen de D.G.B. te blijven, in een eigen vakvereniging, die federatief met hem
verbonden is?’ Toen op de vervaldag, 5 november, geen bevestigend antwoord
volgde, was de scheiding voltrokken: ook in West-Duitsland had het
eenheidssyndicalisme gefaald.
Hoe werd gereageerd op de stichting van de Christliche Gewerkschaft
Deutschlands (C.G.D.)?
De Christliche Demokratische Union (C.D.U.) en bondskanselier Adenauer hielden
zich buiten de kwestie, maar christelijke voormannen als K. Arnold, minister-president
van Westfalen, bondsministers Kaiser en Storch, verschillende vertegenwoordigers
van de Bundestag, bleven voorstanders van een neutraal eenheidssyndicalisme.
De gematigde vleugel van de D.G.B. tracht de intransigente houding van hun
vakbond te verzachten. Ook de katholieke pers is verdeeld in haar meningen.
Positieve stelling namen o.a. de ‘Rheinische Merkur’, de ‘Echo der Zeit’, de ‘Deutsche
2)
Tagespost’ .
Het Duits episcopaat nam geen stelling, maar wees op de gewetensvrijheid en
de naastenliefde (6-11-1955). Toch hebben sommige hoogwaardigheidsbekleders,
o.a. kardinaal Frings, hun sympathie voor de C.G.D. te kennen gegeven. De
Evangelische Kerken zijn verdeeld: sommigen blijven het eenheidssyndicaat steunen,
anderen zoeken de oplossing van het gewetensconflict dat zich stelde, in de nieuwe
vakbond. E. Gerstenmaier, de protestantse president van de Bundestag, meende
dat de Kerken zich in deze zuiver syndicale aangelegenheid van elke inmenging
moesten onthouden.
Ten slotte verzet zich het Internationaal Christelijk Vakverbond tegen de valse
aantijgingen van de Internationale der Vrije Vakverenigingen, die in een officieel
orgaan beweerde dat de C.G.D. op een fiasco moest uitlopen. Het I.C.V. stelt
daarentegen vast dat, ondanks de ongunstige omstandigheden, het ledenaantal
langzaam maar zeker stijgt, en dat de lokale, gewestelijke en landsgroepen, die
3)
zich bij de nieuwe organisatie aansluiten, steeds talrijker worden .
Ongetwijfeld beschikt de C.G.D. voorlopig over weinig geschoolde krachten en
over geringe finantiële middelen, zodat zij een moeilijke groeicrisis zal doormaken.
Is haar stichting daarom een vergissing geweest? We menen dat, gezien de
2)
3)

cfr Herder-Korrespondenz, Orbis catholicus, jrg. X, heft 4, jan. 1956, pp. 191-195.
De christelijke vakbeweging in Duitsland een fiasco? in Labor, jrg. 29, nr. 11, nov. 1956, pp.
219-221.
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mentaliteit der West-Europese syndicaten, die hun professionele belangen steeds
verbinden aan een partijpolitiek, gebaseerd op een religieuze of anti-religieuze
ideologie, de scheiding vroeg of laat onoverkomelijk was. Hoezeer we deze
verdeeldheid ook betreuren wegens haar nadelige gevolgen voor de arbeiders, toch
sluit zij de samenwerking niet uit op het plan der actie. Zo stellen we vast hoe, bij
voorbeeld in België, de socialistische en christelijke syndi-
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caten steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid, zonder evenwel de kloof der
ideologiën te overbruggen of te ontwijken. Dit belet hen geenszins in hun actie
meestal dezelfde doelstellingen na te streven, dezelfde methodes te gebruiken en
openlijk of stilzwijgend tot een vergelijk te komen in de syndicale politiek die ze
voeren.
Een pluralisme van organisaties met eenheid van actie blijkt in de huidige sociale
conjunctuur van West-Europa de meest doeltreffende oplossing te bieden, want
zelfs voor een federatieve organisatie, die de verschillende vakverenigingen zou
overkoepelen en hun werkzaamheden reglementeren, is de tijd nog niet rijp. Dit
leerde ons het Nederlandse experiment van 1945-1954.
H. De Decker

De B.B.C.: Third programme
Het is tien jaren geleden dat de British Broadcasting Corporation, die het monopolie
bezit op het gebied van uitzendingen, haar Third Programme lanceerde. Het nam
en neemt zijn plaats in naast de z.g. Home Service en The Light Programme. Het
wil met deze in het geheel niet concurreren: het is alleen des avonds te beluisteren,
van half zeven tot half elf, het zendt geen nieuwsberichten uit, en in zekere zin trekt
het zich niets aan van zijn luisteraars. Het doet enigszins denken aan een troubadour
die zijn liedjes zingt en blijft zingen, of men luistert of niet, of men ze mooi vindt of
niet. Wereldwijs is dit zeker niet; noch is het economisch om de grote wet van vraag
en aanbod op dergelijke wijze met voeten te treden. Het is daarom verwonderlijk
dat The Third Programme zich nu tien jaren lang gehandhaafd heeft, en het geeft
voldoening te weten dat iets oneconomisch in deze vereconomiseerde wereld stand
houdt.
Een bedrijf als een radio-omroep kan het zich moeilijk veroorloven geen rekening
te houden met de verlangens van het luisterend publiek. Dit brengt het gevaar mee
dat hij de luisteraars geeft wat deze graag willen, en niet sterk genoeg blijkt om voor
te zetten wat goed voor hen is. Voelt hij zich geroepen het degelijke te bieden, dan
vraagt het moed om de enigszins bittere pil niet te vergulden. Deze en dergelijke
tendensen leiden er licht toe dat ongemerkt de standaard der uitzendingen steeds
lager wordt. Om deze tendens te bestrijden begon de B.B.C. haar uitzendingen van
The Third Programme. De grote beslissing gold het nimmer zich laten leiden door
enkel populaire voor- of afkeur. Het wilde geen compromis aanvaarden met de
smaak van het volk, maar zijn luisteraars geven van het beste dat er over de gehele
wereld gedacht, gezegd, gecomponeerd, geschapen werd. Eigen cultureel bezit
alsook dat van andere volkeren de luisteraars mede te delen, geeft doel aan en
standaard van The Third Programme. Wie Engeland kent met zijn gok- en wedwoede,
met zijn goedkope revues, met zijn oppervlakkige dagbladen (uitgezonderd de grote
drie!), met zijn vunzige publicaties voor de zondag, zal gemakkelijker tot juiste
waardering komen van deze onderneming van de B.B.C.
Het programma bestaat nu tien jaar. Naar getallen te oordelen is het een
mislukking. Een goede miljoen luisteraars per week klinkt behoorlijk veel: in feite
betekent het dat het gemiddeld aantal luisteraars per uur nauwelijks op
veertigduizend moet worden geschat: dit wil zeggen een half tot een derde percent.
Maar gelukkig laat zich de invloed van het goede, het ware en mooie nimmer
uitdrukken in getallen, en van meet af aan heeft The Third Programme het woord
kwantiteit uit zijn vocabulaire geschrapt. Het kent alleen kwaliteit. Een indruk van
hetgeen het in de loop der jaren aan kwaliteit geboden heeft, en dit enkel op het
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gebied van het gesproken woord, geeft ons een verrukkelijk uitgegeven bloemlezing :
From The Third Programme: A ten-years' anthology. Het bevat creatieve literatuur
in de vorm van enkele langere gedichten; de discussie vinden we in een argument

1)

From the Third Programme: A ten-years' anthology. Edited by John Morris. - Nonesuch Pres,
London, 1956, 339 pp., 21 sh.
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tussen Graham Greene, Pritchett en Elisabeth Bowen over de kunstenaar, al of niet
gesteund door gelden uit de Staatskas, en in een zeer hoogstaand debat tussen
Bertrand Russel en Father Copleston, met als onderwerp het Godsbestaan. Een
derde groep lezingen bevat de ervaringen van zeer uiteenlopende aard van 'n al
even uiteenlopende groep sprekers (waaronder b.v. Max Beerbohm, André Gide,
Maxim Gorky en E.M. Foster). Tenslotte vinden we een reeks essays; Eliot schrijft
b.v. over Vergilius en de christenwereld, Thomas Mann over Tsjekhov, Alan
Pryce-Jones (redacteur van The Times Literary Supplement) over de beschaving
van Frankrijk.
Op zich is deze verzameling lezingen waardevol bezit, ofschoon zij niet
noodzakelijk het beste zijn van wat er door The Third Programme werd uitgezonden.
Zij is wel representatief, en als zodanig is zij een monument van het zeer nobele
streven der B.B.C., en wijst zij op een voorbeeld dat steeds navolging verdient. Zij
is ook een symbool, dat zachte krachten nog werkzaam zijn in een brutale en
lawaaierige wereld.
W. Peters.

Boekbespreking
Godsdienst
Moreau, L.J., Is God dood, vert. B.A. Boosman. - B. Gottmer's
Uitgeversbedrijf, Haarlem; Vlaamsche Boekcentrale, Antwerpen, 1956,
94 pp., Fr. 38.
Dit boekje is ongetwijfeld een aanwinst voor de filosofisch-godsdienstige bibliotheek
van de intellectueel. P. Moreau tekent hier in een directe, duidelijke taal de frontlijn,
die op dit ogenblik het atheïsme, en op de eerste plaats het marxistisch-leninistisch
atheïsme van het godaanvaardend denken scheidt. De lijn is overigens niet zo
duidelijk te trekken, want menig zgn. atheïst is op zijn wijze een theïst of pantheist.
Zo ziet de schr. in het dialectisch materialisme eerder een vorm van pantheïsme.
De fundamentele weerlegging van elk atheïsme is gelegen in de verwijzing naar de
fundamentele menselijke intuïtie van het zijn en in de absoluut geldende
denkprincipen, die ons ertoe verplichten het bestaan van de goddelijke
Transcendentie te affirmeren. Hierop zijn de bekende ‘vijf wegen’ van St.-Thomas
gebaseerd, die in het kort worden weergegeven. De vertaling lijkt ons niet zo heel
geslaagd betreffende de klassieke latijns-franse terminologie voor de wijsgerige
begrippen. Het ware te wensen, dat er voor ‘contingence’ een beter woord werd
gevonden dan ‘wisselvalligheid’ (blz. 69 c.c.); potentia en actus (‘acte et puissance’
worden weergegeven door ‘potentie-daad’ (blz. 71), en ‘causa finalis’ (cause finale)
door ‘uiteindelijke oorzaak’ (blz. 74), waar ‘doeloorzaak’ het ongetwijfeld beter zou
doen. Zou het niet wenselijk zijn, zoveel mogelijk de latijnse termen zelf over te
nemen zoals de Fransen dit doen, en te spreken van ‘contingentie’ (we zeggen toch
ook ‘transcendentie’ en niet ‘overstijging’ of iets dergelijks); ‘potentie en act’, ‘finale’
en ‘efficiente oorzaak’ enz. Welk nederlands woord men ook in deze gevallen zoekt,
het heeft steeds onfilosofische bijklanken, die de oorspronkelijke zin vertroebelen.
Indien men goede, geijkte latijnse termen gebruikte voor de technische begrippen,
zou men allicht er op bedacht zijn elders goede nederlandse termen te gebruiken
en te spreken van ‘het hogere te herleiden tot het lagere’ in plaats van ‘het superieure
te reduceren tot het inferieure’ (blz. 49)! Nergens nochtans wordt de tekst
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onverstaanbaar en doorgaans is hij vloeiend leesbaar, hetgeen op dit gebied een
compliment betekent voor de schrijver en de vertaler.
F. De Raedemaeker

Renckens, S.J., Dr. H., Israëls visie op het verleden. Over Genesis 1-3
(Woord en Beleving). Lannoo, Tielt-Den Haag, 1956, 236 pp., ing. Fr. 80,
geb. Fr. 105.
Men kan zich bezwaarlijk een veiliger gids indenken dan dit vrij kleine, maar
uitstekende boek over de drie eerste hoofdstukken van het boek Genesis. Alle
problemen

Streven. Jaargang 10

489
die met deze drie fundamentele capita verband houden, vinden hier een
juist-geschakeerde en menselijk bevredigende oplossing. Uitgaande van de
grondidee dat de scheppings- en zondevalverhalen slechts te verklaren zijn als een
retrospectieve (door God gewilde en zo geopenbaarde) ‘visie op het (oeroude)
verleden’, onderzoekt S. achtereenvolgens Gn 1 (het scheppingsgeloof) en Gn 2-3
(paradijs, man en vrouw, monogenisme en erfzonde, sexuele verklaring van de
zondeval). De toon waarin deze uiterst gewichtige vraagstukken behandeld worden,
is verre van dor-doctrinaal of houterig-pedant; het is veeleer de toon der gemoedelijke
conversatie, van het heuristisch peilen (als het ware stap voor stap) naar de vinding
van de oplossing. Het betoog is om al deze redenen helder en doorzichtig, en de
eruditie gaat volkomen schuil onder de charme van de voorstelling. Op één punt
wellicht zou voorbehoud gemaakt kunnen worden: in de vraag van het monogenisme,
die op dit ogenblik in het brandpunt der belangstelling staat, lijkt de uiteenzetting
moeilijk vrij te pleiten van een zekere verwardheid en onzekerheid. Maar deze kleine
oneffenheid weegt in de verste verte niet op tegen de summa van exegetische en
theologische wetenswaardigheden, die van dit belangrijk boek een pareltje van
katholieke bijbelwetenschap maken. Ten zeerste aanbevolen!
J. De Fraine

Kunst en cultuurleven
Matz, Prof. Dr. Fr. Kreta, Mykene, Troja. Die minoische und die
homerische Welt. Prof. Dr. H.H. von der Osten, Die Welt der Perser.
(Grosse Kulturen der Frühzeit, Bd. 4-5). - Kilpper-Verlag, Stuttgart, 1956,
elk 280 pp., 120 pl., 1 K., 27 × 20 cm., geb. D.M. 24,50.
Reeds hebben wij gewezen op de waardevolle reeks die prof. Dr. H. Bossert bij de
Kilpper-Verlag doet verschijnen over de grote culturen van het Midden- en Nabije
Oosten. Na de delen over de Hittieten, Mesopotamië en Egypte komen de delen
over Kreta, Mykene, Troje en over De wereld der Perzen deze reeks verrijken. Prof.
Dr. Matz van de universiteit van Marburg schreef voor het deel over de Minoïsche
en Homerische cultuur een uitstekende inleiding, waarin hij niet alleen het gekende
feitenmateriaal - dat niet zo heel uitgebreid is - nogmaals herhaalt, maar vooral de
stomme getuigen van de archeologie en de schaarse teksten met een uitzonderlijke
schranderheid weet te doen herleven. In een eerste hoofdstuk handelt hij over het
ontstaan van de vroeg-helladische culturen, daarna wijdt hij een hoofdstuk aan
Kreta, een derde aan de griekse heldentijd. Prof. Dr. von der Osten schreef de
uiteenzetting over de wereld der Perzen, die evenals de vroeg-helladische wereld
nauw verbonden is met de klassieke cultuur. Over het Perzische rijk is heel wat
gepubliceerd. Prof. von der Osten echter was de eerste om in een korte, maar zeer
gefundeerde, tekst een synthese van dit wereldrijk te schetsen in zijn verband met
de Mesopotamische wereld en in zijn groei over de verschillende bloeiperioden van
de Achaemeniden, de Arsakiden en de Sassaniden. Deze twee boeken, beide rijk
geïllustreerd, vormen een goede aanvulling voor de bibliotheek van de klassicus,
die soms al te weinig gedocumenteerd is over deze belangrijke randgebieden van
de klassieke wereld.
G. Bekaert
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Grohmann, Prof. Dr. Will, Karl Schmidt-Rottluff. - W. Kohlhammer-Verlag,
Stuttgart, 1956, 324 pp., 21 klpl., 89 pl., 59 tekeningen, catalogus met
278 ill., geb. D.M. 39,80.
Na de Klee- en Picasso-uitgave heeft de Kohlhammer-Verlag een uitgebreide
monograbe gewijd aan de Duitse kunstenaar Karl Schmidt-Rottluff. Opgesteld door
een uitstekende kenner van de moderne kunst en een persoonlijke vriend van de
schilder geeft deze monografie, royaal uitgegeven, een overzichtelijk beeld van het
leven en werk van Karl Schmidt-Rottluff. Hij was medestichter en naamgever van
de ‘Brücke’, de Duitse kunstgroep die bij het begin van onze eeuw een groep
vooruitstrevende jonge schilders samenbracht. Sindsdien heeft Karl Schmidt een
lange loopbaan doorgemaakt met twee wereldoorlogen, die niet alleen het werk
beletten maar tevens een goed deel van zijn produktie vernietigden. Tussen die
oorlogen in onderging hij de veroordeling van het Naziregime. Niettegenstaande de
onvermijdelijke leemten die daardoor ontstonden is Prof. Grohmann erin geslaagd
dit leven op een gedetailleerde en boeiende wijze voor te stellen, de ontwikkeling
van dit oeuvre duidelijk te reconstrueren, het in
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de algemene ontwikkeling van de moderne kunst terug te plaatsen en vooral het
eigen karakter van dit soms weerbarstig, soms problematisch werk van
Schmidt-Rottluff te belichten. Zoals de boeken over Picasso en Klee is ook dit werk
met zijn uitgebreide documentatie en illustratie een standaardwerk geworden.
G. Bekaert

L'Oeil. - nrs. 13-24, telkens 50 pp. rijk geïll., 8 klpl., Mme Possemiers,
Lepoutrelaan, Elsene-Brussel. 375 Fr.
L'Oeil hoeven wij niet meer aan onze lezers voor te stellen. Opzet en karakter van
dit kunsttijdschrift hebben wij reeds uitvoerig belicht in het februarinummer 1956.
De twaalf nummers van de tweede jaargang kunnen slechts bevestigen wat we toen
schreven. Het hoofdaccent ligt op het hedendaagse kunstgebeuren. Ieder nummer
bevat het portret van een moderne kunstenaar, beeldhouwer of schilder. Kwamen
aan de beurt: Laurens, da Silva, Balthus, Gilioli, Redon, Lanskoy, Miro, Picabia,
Riopelle, Borès, Bonnard, Pevsner. Belangwekkender nog dan deze afzonderlijke
portretten zijn de profielen van verscheidene kunstgroepen getekend door Michel
Seuphor. Zo werden in deze jaargang door hem behandeld het futurisme, de stijl,
het dadaïsme. Naast de moderne kunst werd ook over thema's - meer dan perioden
- uit de kunstgeschiedenis van Oost en West uitgeweid. Een grote variëteit,
wonderwel samengaand met een ernstige degelijkheid, maakte ook van de nummers
uit de tweede jaargang een telkens nieuwe verrassing.
G. Bekaert

Loehneysen, H.W. von, Die ältere Niederländische Malerei. Künstler und
Kritiker (Bücher der Brücke). - E. Röth-Verlag, Kassel, 1956, 556 pp., 24
× 17 cm., 46 pl., 10 klpl., geb. D.M. 36.
Dit lijvige werk heeft een zekere dubbelzinnigheid. De auteur laat als zijn eerste
bedoeling doorschemeren het onderzoek naar de ontwikkelingsfasen van de westerse
kunstkritiek, maar bestudeert alleen hoe deze zich over de Nederlandse schilderkunst
van 1400 tot 1600 heeft uitgesproken. In deze theoretische opzet blijft de auteur
ten achter bij de geschiedenis van de kunstkritiek zoals Lionello Venturi deze reeds
in 1938 opstelde. De echte waarde van dit boek ligt in het materiaal van het
onderzoek: de echo die de oude Nederlandse schilderkunst in de kunstliteratuur
heeft gevonden. De verzameling citaten is alfabetisch gerangschikt naar de namen
van de schilders. Anonieme werken hebben geen plaats in dit repertorium en zelfs
bekende namen van kunstenaars ontbreken. Volledigheid op dit gebied was wel
geen strikte eis voor de auteur. Zij had echter de bruikbaarheid van het boek zeer
verhoogd.
G. Bekaert

Schreyer, Lothar, Erinnerungen an Sturm und Bauhaus. - A. Langen-G.
Müller-Verlag, München, 1956, 296 pp., geb. D.M. 19,80.
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Eén van de schoonste boeken in verband met de kunstevolutie sedert 1900 is het
herinneringsboek van Lothar Schreyer, waarin de auteur op een zeer persoonlijke
wijze zijn contacten met de kunstenaars van Sturm en Bauhaus - de twee grote
gebeurtenissen in het recente Duitse kunstleven - neerlegt. Uiterst bescheiden duidt
dit boek ook de rol aan die Schreyer zelf in deze evolutie heeft gehad. Schreyer
reconstrueert geen geschiedenis met feiten en data. Maar uit zijn herinnering tekent
hij de gebeurtenissen en mensen zoals men ze in een persoonlijk contact beleeft.
De historiciteit van alle opgetekende woorden is wel niet te achterhalen. Het is echter
een feit dat in deze woorden de portretten van de grootste kunstenaars van onze
eeuw zoals P. Klee, O. Kokoschka, K. Schwitters, W. Gropius, L. Feininger, W.
Kandinsky, O. Schlemmer, op een ongemeen rake manier zijn geschetst.
G. Bekaert

Trier, Eduard, Zeichner des XX. Jahrhunderts. - Verlag Gebr. Mann,
Berlijn, 1956, 185 pp., 138 ill., geb. D.M. 16.
In Streven hebben wij reeds het boek van E. Trier over de moderne beeldhouwkunst
aanbevolen. Zijn nieuwe werk over de moderne tekenkunst verdient evenveel lof.
Zonder in gemeenplaatsen te vervallen schrijft E. Trier toch een zeer bevattelijke
tekst, waarin hij de wezenlijke karakteristieken van de besproken kunstenaars naar
voren haalt uit een analyse van de afgebeelde tekeningen. Op deze wijze leert E.
Trier kunstwerken - in casu tekeningen - bekijken. Onder vier hoofdstukken Fauvisme en expressionisme, kubisme en abstractie, fantasie en surrealisme, huidige
tendenzen - groepeert de auteur de kunstenaars. Er is een poging gedaan om
universeel te zijn. De Duitse kunst staat echter iets te sterk op de voorgrond.
G. Bekaert
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Hagiografie
Guillermou, Alain, La vie de saint Ignace de Loyola. - Edit. du Seuil,
Parijs, 1956, 277 pp., Fr. Fr. 600.
Een prachtige biografie van St.-Ignatius door een Franse leek, steunend op een
grondige voorstudie, en getuigend van een juist inzicht in de persoonlijkheid van de
heilige en in de geest van zijn orde. Om de baan vrij te maken, schuift hij reeds in
het begin van het boek de vooral in Frankrijk en in Duitsland nog verspreide opvatting
op zij, als zou Ignatius een oud-militair zijn en zijn gesublimeerde militaire geest in
de jezuïetenorde hebben vastgelegd (p. 8. 25-29 en ook 232-233). Hierover schrijft
Ch. Larere S.J. in de Postface: ‘Ce livre sera déjà bienfaisant s'il n'a que le seul
mérite d'aider a sortir de cette impasse’ (p. 273). De auteur vat zijn opvatting van
Ignatius samen in de gebalde formule, die ook op de reclameband van het boek
staat: ‘Le Pèlerin en quête de la volonté de Dieu’. Hij schetst meesterlijk en
waarheidsgetrouw hoe Sint-Ignatius het grootste deel van zijn leven na zijn bekering,
een pelgrim was op zoek naar Gods plan met hem. Vandaar dat Ignatius later in
zijn regel zo zal steunen op de gehoorzaamheid als het zekerste middel om Gods
plan met zich te leren kennen. Het laatste hoofdstuk ‘Notre bienheureux père Ignace’
verhaalt sober en bijna ontroerend hoe Ignatius als generaal de gehoorzaamheid
aan zijn gezellen inprentte, een hoog mystiek leven leidde en een bijna fascinerende
en zeer stimulerende invloed uitoefende. Eén detailfout willen wij slechts noteren:
de dochter van Karel V die als jezuïetin leefde en stierf, was niet Margareta van
Oostenrijk (p. 244), die trouwens gehuwd was, maar Juana. Dit is een boek waaraan
wij de ruimste verspreiding toewensen.
M. Dierickx

Brodrick, S.J., James, Saint Ignace de Loyola. Les années du Pèlerin,
vert. J. Boulangé S.J. - Edit. Spes, Parijs, 1956, 370 pp., geïll., ing. Fr.
Fr. 1100.
De Jezuïet Boulangé heeft een uitstekende Franse vertaling gemaakt van Brodrick's
Saint Ignatius Loyola, wat zeker geen gemakkelijke taak was. Voor de waarde van
dit charmerend, humoristische en waarheidsgetrouwe boek verwijzen wij naar de
bespreking van de oorspronkelijke tekst in dit tijdschrift. De integrale tekst, de vele
voetnoten incluis, werd vertaald, maar zonder register. De enige variante is de
volgende: Brodrick schrijft dat er onder de heiligen en zaligen van de Sociëteit
‘twenty-two Englishmen’ (p. VII) zijn, wat in de Franse tekst werd ‘dont pour la France
quatre confesseurs et trentesept martyrs’ (p. 7). De veertien meestal kleurenplaten
werden tot vier bruin-witte reproducties herleid en de vier pitoreske kaarten door
twee egale kaarten vervangen. Slechts één onjuistheid noteerden wij en nog wel in
een titel: Het laatste hoofdstuk heet: ‘The ship that failed’ wat de Franse vertaling
‘Le navire qui échoua’ niet weergeeft. Overigens een onberispelijke vertaling.
M. Dierickx

Verborgen Heiligheid. Door een Moniale van Drachten. - Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1956, 300 pp., f 12.75.
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Een Carmelites uit het klooster te Drachten in Friesland schreef dit boek ‘Verborgen
Heiligheid’, waarin het leven ener in 1934 gecanoniseerde Florentijnse Carmelites
verhaald wordt, doch zo dat het werk tevens een uitvoerige en instruerende inleiding
vormt op het vrouwelijke leven in de Carmel. Het boek getuigt van een ongewone
eruditie, bijzonder van een rijke belezenheid in Sint-Jan van het Kruis en in de
werken van en over Térèse van Lisieux, die doorlopend als parallel van de
Florentijnse non, Teresa-Margaritha van het Heilig Hart, behandeld wordt. Inderdaad
een rijk gedocumenteerde inleiding in de ‘spiritualiteit van de Carmel’! Voor een
hagiograaf is de H. Teresa-Margaritha een ondankbaar object, juist omdat haar
leven niets frappants biedt en haar heiligheid een wonder van verborgenheid was.
Wat aan Térèse van Lisieux door haar autobiografie zulk een plotselinge glans
verleende, bloeide bij de andere Teresa (1747-1770) in volkomen stilte en schaduw.
Voor wie zich wil inleven in het kloosterleven en de spiritualiteit van een
Carmelklooster heeft de Moniale van Drachten een brede poort geopend.
J. v. Heugten

Görres, Ida Friederike, Beeldenaren Gods. Vert. door Dick Ouwendijk.
- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 328 pp., f 9.50.
Dit uitstekend vertaalde werk van de bekende ‘hagiologe’ Ida Friederike Görres heet
in het Duits ‘Aus der Welt der Heiligen’, een titel die nog beter dan de Ne-
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derlandse de inhoud aangeeft. De uitermate intelligente en belezen schrijfster heeft
hier allerlei stukken, artikelen, lezingen en beschouwingen verzameld, die alle over
heiligheid en heilige persoonlijkheden handelen, waaronder ook een lange
beschouwing over Florence Nightingale, met als bijschrift ‘een Protestantse Heilige?’
Men leest I.F. Görres altijd geboeid en belangstellend, ook waar haar spitse
afkeuringen weleens al te radicaal zijn, omdat zij uiterst persoonlijk en origineel weet
te denken en te schrijven. Haar dialoog over Elisabeth van Thuringen b.v., die
vroeger reeds afzonderlijk in vertaling verscheen, is een spannende en diepgaande
verhandeling over de ‘heiligheid’ überhaupt. Overigens is dit boek een waar
kaleidoscoop, dat echter zijn eenheid hierin vindt dat het overal over heiligheid gaat.
J. v. Heugten

Buckinx-Luykx, A., Pedro Claver. - De Seinhoorn, Brussel, 1956, 166
pp., ing. Fr. 35, geb. Fr. 50.
Als een foto, met flitslicht opgenomen, fel belicht en hard in zijn contrasten, zo is
deze schets van een heiligenleven. Het verloop ervan is slechts in grote trekken
getekend, omdat de bedoeling zeer duidelijk was: te peilen naar het innerlijke, naar
dat wonder van Gods ingrijpen in een mensenziel. En samen met de diepe
bewondering voelen we er een zekere huivering in van eerbied. Is het boek voor
de jeugd bedoeld, het is zeker rijk genoeg om ook de volwassene te boeien.
G. Boeve

Vandenberghe, Bruno H., Onze vaders in het geloof. - 't Groeit,
Antwerpen, 1956, 176 pp., ing. Fr. 60, geb. Fr. 70.
Dit boekje, ernstiger dan Payne's Fathers of the Western Church, minder geestrijk
misschien dan von Campenhausen's Griechische Kirchenväter, is de vrucht van
gedegen kennis, bezielde bewondering, en echte vulgariseringskunst. Het komt op
zijn uur in ons taalgebied nu alle christelijke confessies en tal van ongelovige
cultuurhistorici zich beijveren om de kennis van die uitzonderlijke personaliteiten
die de grondleggers zijn geweest van de christelijke beschaving en van de christelijke
gedachte. Van dit dubbel standpunt uit betreuren we dat geen der grote Cappadociërs
een plaats vond in de galerij die hier wordt voorgesteld. Wij betwijfelen of het werk
dat inderdaad, met inachtneming van voorgaande reserve, ‘op aangename en
onderhoudende manier het voornaamste meedeelt van hetgeen de Vaders hebben
gepresteerd op cultureel, theologisch en spiritueel gebied’ naar de wens van de
omslag zijn weg zal vinden naar de ‘massa’. Wel zal het voor de ontwikkelde leek
een kostbare greep betekenen naar de voor hem soms zo onbekende schatten van
zijn eigen christelijke traditie.
R. Leys

Politiek
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Ellwein, Thomas, Klerikalismus in der deutschen Politik. - Isar Verlag,
München, 1955, 306 pp., D.M. 9.80.
- Kritikspiegel. - Isar Verlag, München, 1956, 67 pp., D.M. 3.
België heeft zijn schoolstrijd, de Duitse Bondsrepubliek heeft nog slechts Thomas
Ellwein, die de Kulturkampf der toekomst schijnt te willen voorbereiden met de
publicatie van een reeks zorgen, die hem bezielen, over de ontwikkeling van de
democratische staat. Hij ziet het clericalisme en het confessionalisme daarbij als
een sta in de weg voor een gunstige ontwikkeling. Onder clericalisme verstaat hij
klaarblijkelijk alle bemoeiingen van de kerken en hun bedienaren met het politieke
leven, dus óók de binding van het persoonlijk geweten door de Katholieke Kerk,
daar en wanneer het onvoorwaardelijk voorrangsbeginsel van Gods leer in de wereld
dit vraagt. Overigens maakt hij geen onderscheid tussen vormen van clericalisme,
hij scheert alles over een kam. De uitkomst in deze ‘machtsstrijd’ ziet hij in het ten
troon heffen van het persoonlijk geweten als hoogste instantie voor menselijk
handelen. Natuurlijk loopt daarmede de redenering niet rond, hetgeen de schrijver
zelf inziet. Het openbare leven binden aan de helft plus een der persoonlijke
gewetens-inzichten gaat zo maar niet. Daarvoor zijn voorbereidingen nodig en
gedachtenvorming. Als sta in de weg voor die gedachtenvorming werpt zich dan
weer op het confessionalisme, waaronder de schrijver verstaat het op confessionele
basis inrichten van het openbare leven, voornamelijk door de bijzondere scholen.
Het grootste deel van zijn werk is dan ook gewijd aan de bestrijding van de bijzondere
scholen. De oplossing ziet schrijver in de algemene oriëntering van het kind op de
lagere-, de middelbare- en de hogeschool. Overigens haalt hij ook weer de ‘onvrijheid’
van de
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wetenschap op de katholieke universiteiten uit de oude doos naar boven.
Als meest merkwaardig gebrek van het boek zou ik willen noemen het voor
Nederlandse begrippen onvoorstelbare subjectivisme, waarmede meningen van
anderen en feiten worden toegemoet getreden. Niet wat objectief uit de geschriften
van anderen blijkt komt er op aan, neen belangrijk is wat de schrijver er uit meent
te mogen lezen. Niet het algemeen verschijnsel in het feitelijke spreekt tot de
schrijver, neen de ziekelijke uitzonderingen stuwen hem op naar een theorie. Typisch
in dit verband is de volmaakte negatie van de schrijver over wat er in de katholieke
kerk leeft over de aard der voorrangsaanspraken der kerk t.o.v. de staat en
omgekeerd. Het trekken van scheidslijnen tussen beider taak en het aanstippen
van gemengde zaken komt niet bij hem op. Ellwein besteedt 4 bladzijden aan de
opvattingen van Thomas van Acquine en de laatscholastiek. Wie nu zou menen
althans iets van het essentiële in de opvattingen van Thomas en de laatscholastiek
terzake de verhouding Kerk en burgerrechten tegen te komen, komt volledig
bedrogen uit. Het essentiële heeft de schrijver niet bereikt, erger nog, men vraagt
zich af: hoe heeft hij zich toch een inzicht over de opvattingen van Thomas kunnen
vormen. Typisch in dit verband is ook het volgende. Schrijver beweert, dat een
enquête heeft uitgewezen, dat b.v. 62% der Duitse katholieke mannen niet meer in
een leven hiernamaals geloven. Dat schrijver een kerkelijk en een onkerkelijk
christendom onderkent, mij best. Maar dat schrijver de katholieken (en ook de
protestanten) verdeelt in een groep die wel en in een groep die niet aan het eeuwig
leven gelooft, gaat mij te ver om hem nog te accepteren als een criticus over het
innerlijke leven der Kerk. De schrijver maakt daarmede eigen vraagpunten ook tot
simplismen. Wanneer men een kerkelijk, een onkerkelijk en een heidens katholicisme
gaat opwerpen, dan doet de vraag: met welk recht hangt zich de C.D.U. de mantel
der christelijke politiek om, toch wel erg onwaarachtig aan.
Kritikspiegel biedt een verzameling van critische beschouwingen, uit Duitse pers
en radio, op Klerikalismus in der deutschen Politik. De verzameling maakt de indruk
een eerlijke te zijn. Volgens een vooraanstaand jeugdleider (aldus in de Kritikspiegel)
is het werk van Thomas Ellwein het kwalijkste pamflet, door deze jeugdleider gelezen
sedert Rosenbergs Mythos. Ik kan het met deze veroordeling niet eens zijn. Eerlijk
bedoeld lijkt mij het werk wel, dit ondanks de ruime plaats, die wordt ingeruimd aan
domme christelijke onderwijzeressen en gemengd gehuwde en ‘dus’ geslachtofferde
onderwijzers en dergelijk goed meer. De geestelijke en de ontwikkelde leek, die
toevallig over een zee van tijd beschikt, kan dit dikke boek, dat mij qualitatief verre
beneden de maat lijkt te liggen, wel lezen.
Dr. W. de Kort

Geschiedenis
Hermelink, D. Dr. Heinrich, Das Christentum in der
Menschheitsgeschichte von der französischen Revolution bis zur
Gegenwart, Bd. III. - J.B. Metzler, Stuttgart; R. Wunderlich Verlag H.
Leins, Tübingen, 1955, XII-683 pp.
Van het imposante werk, welks derde (voorlaatste deel) hier wordt aangekondigd,
had ik in een Forum-bijdrage (Streven, jaargang VII, dl. II, p. 366, juli 1954) de delen
I en II reeds onder de aandacht der Streven-lezers gebracht. Die hadden de perioden
1789-1835 onder de titel ‘Revolution und Restauration’ en 1835-1870 onder de titel
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‘Liberalismus und Konservativismus’ behandeld. Nu neemt het derde deel onder
het opschrift ‘Nationalismus und Sozialismus’ het tijdvak 1870-1914 onder de loupe.
In overeenstemming met de universele opzet van het werk wordt de loupe over de
hele wereld gehanteerd, maar evenals met de beide vorige delen het geval was,
wordt dit instrument wel wat langer en nauwkeuriger boven Duits dan boven ander
gebied gehanteerd. En in elk geval worden de grote internationale gebeurtenissen
en stromingen - de Frans-Duitse oorlog, het Vatikaanse Concilie, de regeringen van
Leo XIII en Pius X, de betekenis van het darwinisme, de opkomst van de
sociaal-democratie, het fin-de-siècle - vooral van Duitsland uit gezien en in hun
gevolgen voor dit land blootgelegd. Ook wordt aan Duitse verschijnselen veel
aandacht gegeven, aan de Kultuurkampf, aan de constitutionele kwesties der
protestantse kerken, aan de theologie van Ritschl en de daarvan uitgegane
godsdiensthistorische school, aan Duitse evangelisatie- en zendingsbewegingen.
Maar daar doorheen vindt men allerlei paragrafen, die zich uitsluitend
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met buiten-Duitse geschiedenis van het christendom bezig houden: tamelijk uitvoerige
berichtgeving over de bewogen geschiedenis van de protestantse kerken in Europa
(ook over Nederland), over de strijd tussen darwinisme en kritische theologie in
Engeland en de V.S., over het christelijk socialisme in het eerstgenoemde, de
Godsrijk-beweging in het laatstgenoemde gebied, een afzonderlijk hoofdstuk over
Rusland en de anatolisch-orthodoxe christenheid. Zoals de schrijver, ondanks zijn
grote gedocumenteerdheid buiten Duitsland, zijn Duitse gezichtspunt niet loochent,
zo loochent hij evenmin zijn evangelische (lutherse) gezindheid. Menige uitspraak
zal daarom de katholieke lezer eerder verrassen dan overtuigen. Zo schrijft hij (om
één voorbeeld te noemen) m.b.t. ‘Rerum Novarum’, dat deze encycliek op het dogma
van het natuurrecht steunt, maar niet raakt aan het werkelijke probleem der
christelijke moraal, de oriëntatie aan de persoonlijkheid van de arbeider. En dat is
dan ‘die evangelische Frage an die katholische Sozial-politik’ (p. 291). De opmerking
verdient zowel uit oecumenisch als uit sociaal-historisch oogpunt een kritische
overweging, maar zij is zulk een nadere bezinning zeker waard. Met nog meer
verwachting kan men thans het vierde deel tegemoet zien, zowel om de daarin te
behandelen periode als om de wijze waarop de schr. ons deze zal presenteren.
Hopelijk zal het ons ook aanvullende registers (de tot nu toe verschenen delen
bevatten uitsluitend elk een - zeer gedetailleerd - personenregister, in dit dl. III van
bijna 50 kolom) schenken, samenvattend voor de 4 delen een personen- en een
zakenregister, alsmede een literatuuropgave. Dan zal dit werk zonder de geringste
twijfel als een standaardwerk voltooid zijn.
J.J.M. van der Ven

Psychologie en sociologie
Langeveld, Prof. Dr. M.J., Kind en Religie. - J. Bijleveld, Utrecht, 1956,
166 pp., f 8,90.
In een fenomenologische uiteenzetting over de ontwikkeling van het kind, dat als
mens gedwongen is aan de gevonden werkelijkheid een ‘zin’ te geven, toont de
auteur aan, dat het kind hierbij in sterke mate afhankelijk is van de opvattingen die
het in zijn omgeving aantreft: ook een religieuze opvatting van de werkelijkheid kan
moeilijk ontstaan, tenzij het kind hierbij door zijn opvoeders geholpen wordt.
Vervolgens discussieërt de auteur in enkele hoofdstukken op zeer open en serene
wijze met hen, die menen dat godsdienst vooral een kwestie van gevoel en aanleg
zou zijn, en dat hij bovendien in het algemeen als geestelijk onhygiënisch beschouwd
zou moeten worden n.l. als oorzaak van het ontstaan van schuld- en angstgevoelens.
Het laatste hoofdstuk ‘Waarom religieuze opvoeding’? is een prachtige
uiteenzetting over de betekenis van de godsdienst als zingeving van het
ik-in-de-wereld in zijn antwoord-zijn of het ‘aangesproken-worden’ dat iedere mens
in zichzelf ervaart. Een onvoltooibare zingeving echter, omdat zij terecht komt in
het mysterie. Godsdienstige opvoeding is dan een avontuur, omdat zij het kind
meevoert in het boven-rationele en het stelt voor de eis zijn eigen
‘aangesproken-worden’ te onderkennen en daarop met inzet van zijn leven zelf het
antwoord te zijn. Een avontuur echter, dat het kind aandeel doet krijgen aan het
meest waardevolle van de mens en het in de volle zin van het woord mens doet
zijn. ‘En juist dáárom’, besluit de auteur, ‘wil de godsdienstige mens de godsdienstige
opvoeding van zijn kinderen’ (p. 157).
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Dra. P. Larsen

Strasser, S., Das Gemüt. Grundgedanken zu einer phänomenologischen
Philosophie und Theorie des menschlichen Gefühlslebens. - Het
Spectrum-Herder, Utrecht-Freiburg, 1956, XIX, 291 pp., f 18,50.
Een der noodzakelijkste, maar tevens ook een der meest gecompliceerde
ondernemingen die een denker tegenwoordig op zich kan nemen, is het vormen
van een samenvattende theorie over het gevoelsleven in de mens. Het aantal
onderzoekingsmethoden en verklaringen hierover is zo verbijsterend groot, dat
alleen zeer sterke denkers in staat zijn enige orde in deze chaos te scheppen. De
Nijmeegse hoogleraar Strasser heeft dit aangedurfd, en, naar onze mening, met
succes. Hij heeft zich, naar zijn gewoonte, niet tevreden willen stellen met een
oppervlakkig onderzoek, maar zo ruim mogelijk de ervaringsgegevens en de
theorieën in studie genomen, om dan pas door te stoten
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naar de grondstructuur van dit zo algemeen menselijke fenomeen. De opzet van
het werk is in schijn bescheiden: het vinden van het meest elementaire theoretische
schema ter interpretatie van het gevoelsleven, - er wordt zelfs geen beschrijving
beoogd van alle fenomenen op dit gebied. Maar deze bescheiden opzet bedoelt
dan toch maar een wijsgerige verheldering van de grondproblemen, en deze hebben
juist de wetenschappers zo vaak dwars gezeten bij het vormen van hun mening en
zelfs bij het uitschiften van de verschijnselen. Zeer duidelijk blijkt uit deze studie,
hoe de grondconceptie: het zich inleven van de mens in zijn wereld, de
gevoelsverschijnselen op zeer heldere wijze doorlicht en een gezonde synthese
mogelijk maakt, die zowel wijsgerig als fenomenologisch verantwoord is. Dat een
vergelijking met de bekende scholastieke leer van de passies Strassers stellingen
bevestigt, kan de schrijver slechts tot lof strekken. Een onmisbare aanwinst voor
iedere psycholoog en wijsgeer, die in de vaktijdschriften een uitgebreide bespreking
verdient.
W. Couturier

Mechelen, Fr. van, Inleiding tot het publieke opinie- en marktonderzoek.
- 't Groeit, Antwerpen, 1956, 136 pp., ing. Fr. 55.
De rol van een objectief onderzoek naar de publieke opinie in een democratische
maatschappij met haar immer ingewikkelder ‘human relations’ kan moeilijk overschat
worden. De Leuvense hoogleraar geeft een helder beeld van de huidige stand dezer
sociaal-psychologische wetenschap. Vooral in het hoofdstuk over de analyse der
publieke opinie verruimt hij de perspectieven. Aan vooruitziende industriëlen en
sociale onderzoekers aanbevolen.
J. Kerkhofs

Literatuur
Cauwelaert, August van, Gedichten. - Elsevier, Brussel, 1956, 92 pp.,
Fr. 125.
Het opstellen van deze bloemlezing is een daad van piëteit en eerherstel geweest
t.o.v. de dichter Aug. Van Cauwelaert. Temidden van 't gewoel en de schreeuwerige
debatten over het werk van tijdgenoten en jongeren, dreigt de stem van deze
stilmijmerende, ingoede dichter verloren te gaan. Twee elementen hebben de dichter
in Van Cauwelaert jarenlang gekortwiekt: vooreerst zijn eerste poëtische vorming
bij A. Walgraeve, die hem de meester Gezelle onvoorwaardelijk leerde navolgen:
bijna raakte door deze verkeerd begrepen bewondering de eigen zielestem van de
dichter voorgoed verstomd. Een tweede element was de haast congenitale behoefte
aan veilige geborgenheid, dat zich in zijn impressionistische verzen zou openbaren
als een soort epidermische affectiviteit, een passief zich laten omhullen door blikken,
gebaren of ademtocht. Zijn poëzie, essentieel religieus van inslag, dreigde zo tot
een devotieus sentimentalisme te verschrompelen. Stilaan echter zou de gestalte
van de dichter zelf zich duidelijker aftekenen, tot hij door leven en lijden gerijpt, het lijden waarover hijzelf dichtte:
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Van zonne niet, van vreugde niet,
de zielen rijpen van verdriet.

- in Verzen van het Leven en de Overvaart, de eigen behoefte aan geborgenheid
vergetend, voor de mensen, de zondaars of de kinderen, de mildbegrijpende worden
zou, die in zuivere aanvoeling of schalkse humor hun leed uittekent om hen van
last en angst en leed te bevrijden. Het is nu tien jaar geleden dat Van Cauwelaert
overleed. Mettertijd is zijn werk zuiverder gaan klinken, oprechter en dieper. Wie
nog feeling heeft voor poëzie, leze deze bloemlezing. Hij zal er schone en
verrassende momenten aan beleven.
J. Du Bois

Picon, Gaétan, Balzac par lui-même; Claudine Chonez, Giono par
lui-même. (Coll. Ecrivains de toujours). - Ed. du Seuil, 1956, elk 192 pp.,
geïll.
In een reeks die door aangepaste teksten en iconografisch materiaal een zo getrouw
mogelijk beeld van bepaalde schrijvers wil oproepen, is het zeer interessant essay
van Picon wellicht niet op zijn plaats. Picon stelt zichzelf te veel als scherm tussen
het werk en de persoon van Balzac; zijn exegese is een nieuwe schepping. Voor
een goed begrip van deze exegese is het derhalve noodzakelijk reeds vooraf
vertrouwd te zijn met La Comédie humaine.
Daarentegen beantwoordt de voorstelling van Giono door Chonez volledig aan
de opzet van de reeks. Hier is Giono zelf aan het woord en spreekt ons over zijn
vorming, zijn tijdsgebruik, zijn psychologie, zijn kijk op mensen en dingen, zijn werk:
Giono, die in 1954 met een rustige zekerheid verklaarde: ‘Sinds dertig, veertig
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jaar leef ik volkomen gelukkig’. Storend werken dan ook de vrij talrijke plaatsen,
waar Chonez zich gedrongen voelt de schrijver te verdedigen. Haar laatste zin:
‘Giono est-il le plus grand romancier? Je crois qu'il faut répondre: oui, d'ailleurs c'est
le seul’, bederft in niet geringe mate de goede indruk van het geheel.
J. Dax

Durant, Rudo, Valschermspringer van het Woord, gedichten. - De Bladen
voor de Poëzie, Lier, 1956, 31 pp., geïll.
R. Durant houdt het nog steeds bij het atonale, bij die experimentele poëzie die zich
uit a-logische woord- en beeldassociaties laat opbouwen. Salvo meliore iudicio, sta
ik zeer sceptisch tegenover de ernst van deze methode. Wat de atonalen tot nu toe
aan flarden poëzie hebben voortgebracht, is steeds naast, of liever, ondanks het
experimentele pogen gegroeid. Het talent is sterker dan het maniërisme van deze
jongeren. Dit geldt ook voor Durant's laatste bundel. Aan een poëtische analyse
zou ik de meeste verzen ervan niet durven onderwerpen. Zouden ze er wel weerstand
aan bieden? Durant's taalvaardigheid en poëtisch talent verebben hier jammerlijk
op de stranden van een literaire (?) mode. Is hij er misschien zich bewust van
geworden, waar hij dicht
Soms zoek ik hopeloos naar mijn stem, en vind slechts puinen in mijn
keel.
Wellicht is dit vers grondig oprecht: bij de lectuur van deze gedichten heb ook ik
slechts brokstukken gevonden, maar ben hopeloos naar de dichter blijven zoeken.
J. Du Bois

Varia
Savatier, R., e.a., Traité de droit médical. - Edit. Techniques, Parijs, 1956,
575 pp.
Op het ogenblik dat de uitoefening van de geneeskunde en de organisatie van de
gezondheidszorg in het brandpunt van de belangstelling staan, juicht men het
verschijnen toe van zulk een volledig en zulk een degelijk traktaat over het medisch
recht. De franse wetgeving en rechtspraak, waar de belgische zo dicht bij aanleunen,
vindt men hier met grote helderheid geordend. Zij worden door eersterangs juristen,
met humanistische vorming en zin voor sociale vooruitgang, gecommentarieerd.
De organisatie van het medisch beroep, de betrekkingen van de arts met zijn cliënt
en zijn verhoudingen tot private of publieke instanties, vormen het geraamte
waaromheen talloze, hoogst belangrijke problemen worden bestudeerd. Men denke
aan de verdediging van het beroep tegen de kwakzalverij, aan de burgerlijke
aansprakelijkheid van de arts, aan het bepalen van de honoraria, aan het opstellen
van de verificaten, aan de verschillende vormen van samenwerking, aan de
preventieve geneeskunde, aan de verhoudingen tot de sociale zekerheid enz. Het
ware wenselijk dat al wie zich met de organisatie van de gezondheidszorg moet
bezighouden, zich de moeite zou getroosten om zijn inzicht in de problemen te
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verrijken aan de hand van zulk een grondige studie. De lezing van dit handboek
laat ons ook begrijpen dat men het nut gaat inzien van een leerstoel voor medisch
recht aan onze faculteiten.
A. Snoeck

Rougemont, Denis de, L'amour et l'Occident. - Plon, Parijs, 1956, VI-332
pp., Fr. Fr. 870.
Boeken geschreven met het doel iemand tot nieuwe bezinning en vooral tot wijziging
van een voorgestelde thesis te bewegen, hebben gewoonlijk tot resultaat de bedoelde
schrijver nog dieper van zijn initieel inzicht te overtuigen. Toen het thans beroemd
geworden werk van de Rougemont in 1939 verscheen, lokte het bij de lezers heel
wat kritiek uit, en werd zelfs de rechtstreekse aanleiding voor het schrijven van
nieuwe boeken. Dat al deze reacties de Rougemont niet konden bekeren blijkt uit
deze nieuwe édition remaniée et augmentée. De substantie van het eerste werk
blijft onaangetast. De nieuwe bewerking mildert of schrapt zelfs enkele satirische
pennetrekken en houdt zich verder alleen bezig met detailpunten. De aangroei
omvat een nauwkeuriger omschrijving van de leer der Katharen, steunend op de
vele studies die over dit onderwerp na 1939 het licht zagen; een uitgewerkte
voorstelling van de verhouding tussen troubadours en kathaarse ketterij: tenslotte
een nieuw hoofdstuk met als titel Sens de la crise, waarin een verklaring wordt
gezocht voor de crisis die zich in de hedendaagse opvatting en beleving van de
huwelijksliefde aftekent. In de bibliografie werden een aantal verouderde werken
door meer recente vervangen. Een aanhangsel vermeldt acht boeken waarin de
thesis van de Rougemont werd besproken.
J. Dax
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
AERDE, R. Van, Vogel zonder nest. - Lannoo, Tielt-Den Haag, 1956, 240 pp.,
geb. Fr. 80.
Atomenergie. - Verlag Deutscher Elektrizitätswerke, 1956, 208 pp., D.M. 18.
BECQUé, M., C.S.S.R., Le Cardinal Dechamps. 1. Le religieux; 2. Le Prélat.
- Bibliotheca Alfonsiana, Leuven, 1956, XVI-432 en 435 pp., ing. Fr. 225.
BENKO, A. en NUTTIN, J., Examen de la personnalité chez les candidats
à la prêtrise (Studia Psychologica). - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956,
138 pp., ing. Fr. 125.
BERGHUIS, Hans, Drie vrouwen. - A.W. Sijthoff, Leiden, 1956, 146 pp., f 5.25.
BIERNATH, H., Vader heeft het moeilijk. - Lannoo, Tielt-Den Haag, 1956,
240 pp., geïll., geb. Fr. 80.
BRUIN, Dr. P. De, S.J., Het sociaal probleem (Filosofische Bibliotheek). N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956, 311 pp., ing. Fr. 190, geb. Fr.
230.
CLAES, E., Dit is de sproke van Broederke Valentijn. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956, 122 pp., geïll., ing. Fr. 65, geb. Fr.
85.
COLSON, J., Les fonctions ecclésiales aux deux premiers siècles (Textes
et Etudes théologiques). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 384 pp., ing.
Fr. 180.
FELLERMEIER, J., Abriss der katholischen Gesellschaftslehre. - Herder,
Freiburg i. Br., 1956, XII-240 pp., geb.
HAMBRAEUS, A., Herder in Uddarbo (Triomfreeks). - J. van Tuyl,
Antwerpen-Zaltbommel, 1956, 263 pp., geb.
HARDUWYN, J. de, ‘De weerliicke liefden tot Roosemond’ 1613, ingel. door
Dr. O. Dambre (Zwolse Drukken en herdrukken, 21). - Tjeenk Willink, Zwolle,
1956, 184 pp.
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[1957, nummer 6]
God of het ‘onbewuste’
J. van Heugten S.J.
GOTT ist tot!’ is sinds een aantal decennia in brede kringen een soort slogan
geworden, of liever nog een axioma, waarover niet meer geredeneerd wordt en dat
als een onomstotelijke waarheid is ingelijfd bij de huidige verworvenheden. Dit
verbijsterende feit, waarbij men zich gerust van harte schijnt neer te leggen, is een
der schrikwekkendste, neen! het schrikwekkendste feit uit de geschiedenis der latere
mensheid.
De Godsmoord die vóór negentien eeuwen gepleegd werd, werd nog gepleegd
uit haat en hartstocht, uit een hevige geïnteresseerdheid; de latere Godsmoord werd
niet gepleegd, men liet Hem sterven in onverschilligheid, in onwetendheid bijna.
Hoe moeilijk het ook is de gevolgen van dit afsterven van alle Godsbesef in tallozen
redelijk en verantwoord aan te wijzen, voor een religieus-gezind mens zijn die
gevolgen tastbaar en in 't oog springend. ‘Der Mensch, der ausrufen konnte: Gott
ist tot! könnte auch schreien: Mein Herz ist tot!’ zegt Fritz Heinemann in Odysseus
oder die Zukunft der Philosophie. Dat er een wonder-geheimzinnige relatie bestaat
tussen God en het mensenhart wist Pascal reeds en dat het hart al zijn rechten
verliest, waar God over heel de levensbreedte volstrekt wordt uitgeschakeld, zien
we in Oost-Europa letterlijk en dagelijks bewaarheid.
Als exponenten van de geestelijke ruïnes die er in de laatste honderd jaar in dit
werelddeel zijn aangericht, zou men twee volstrekt tegenovergestelde geesten
kunnen beschouwen, Karl Marx en Friedrich Nietzsche. Beiden hebben op profetische
wijze een leer verkondigd, die God uit het wereldgebeuren uitschakelt en een
volkomen ontgoddelijkte wereld uitroept. In deze opvatting ontmoeten zich de twee,
hoewel zij verder als de vijandige broeders tegenover elkaar staan. Hoe ijzig kil en
eenzaam het wordt in een wereld zonder God, heeft Nietzsche zelf reeds
ondervonden en wordt in deze eeuw door daarvoor ontvankelijken op grote schaal
gevoeld. Er gaat een gletscherwind van levensvertwijfeling en pessimisme door de
rijen der geestelijk mondigen, die in deze Godsontkenning bevangen zitten, een
pessimisme, dat vaak overslaat in cynisme en wilde erotiek.
Karl Marx voerde het materialisme door tot in zijn verste consequentie en ontkende
met veel geest de invloed van ook maar iets geestelijks
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op het wereldgebeuren; de ander leerde een blinde natuurdrang, een in zich gesloten
heelal, waarin alles eeuwig wentelt en beweegt volgens de instinctieve wetten die
het drijven en beheersen. Hun uitgangspunt is niet zo heel verschillend, hoe ver zij
zich overigens van elkaar verwijderen. Marx wil het proletariaat tot de overwinning
over de bezittende klasse voeren om door de dictatuur van dit proletariaat heen, te
komen tot de klassen- en staatloze samenleving, waarin de mensen in peis en vrêe,
bevrijd van egoïsme, zullen bijeen wonen. Hij eindigt in kinderlijk optimisme.
Nietzsche belijdt een onverbiddelijk pessimisme, maar het is het pessimisme van
de roverhoofdman, een quasi-heldhaftig en aristocratisch pessimisme. Hij verfoeit
alles wat socialisme en proletariaat heet, veracht de menigte, de kudde en ook het
Christendom als de kuddegodsdienst en roept de souvereiniteit uit van het uitverkoren
individu, de Uebermensch. De natuur kent geen goed en kwaad, is niet zacht of
medelijdend, maar hard en meedogenloos en laat duizenden omkomen of verslaven
om de uitzonderingsmens tot macht en grootheid te brengen. Naar deze natuurwet
heeft de mensheid te leven en dus alle oude overtuigingen om te leren of af te
leggen.
***
Deze opvattingen hebben postgevat in de hoofden van honderdduizenden en zijn
tot leidende machten geworden in Europa. Zij hebben grotendeels de Europese
chaos van het ogenblik veroorzaakt. Niet de techniek draagt daaraan schuld - zij is
meer middel dan oorzaak -, doch de ideologieën die een sterk van Christus
vervreemde wereld konden veroveren. De verbijsterende leer van Nietzsche had
het Nazidom zo niet voortgebracht dan toch gebakerd en gevoed. Wij hebben de
hardheid, de roofdierinstincten, de machtsroes, door Nietzsche op verfijnde
aristocratische wijze gepredikt, door de Nazi-mannen vergroofd en verruuwd
toegepast, aan den lijve ondervonden.
Het Marxisme kan oneindig veel menselijker, christelijker bijna, zijn dan Nietzsche's
roofdierleer en waar het van alle extremismen en eenzijdigheden afziet, het
Christendom nadert en enkel het lot der massa's wil verzachten, kunnen wij het met
sympathie tegemoet treden. Het Marxisme echter in zijn volle doctrinaire
wapenrusting is en blijft een vijand van Christendom en mensheid. Het kent geen
algemene humaniteit, geen natuur- en geen primaire mensenrechten. Zo treedt het
in Sovjet-Rusland op. Het heeft er zich tot een tyrannie ontwikkeld die voor de
Goddank! voorbije Nazi-tyrannie niet onderdoet en Oost-Europa tot worgens toe
omkneld houdt. Gehele volken zijn hier het slachtoffer van een systeem, dat
waarschijnlijk genadelozer en onmen-
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selijker is dan velen van zijn aanhangers. ‘De Partij’ is hier de afgod, en heel de
levensleer, de levensmoraal wordt gedicteerd door de belangen dier partij; de
elementairste wetten van menselijkheid en persoonlijke waarde worden onder de
voet gelopen waar het partijbelang dit eist.
Het partijbelang, het systeem of.... de souvereiniteit van de afzonderlijke mens;
dit is de cultus der ontgoddelijkte wereld. Marx schrapt de ‘geest’ uit de balans van
de wereldinhoud en Nietzsche stelt het instinct min of meer tegenover de geest,
vervluchtigt de geest in de cultivering van het hogere instinct. In beide gevallen
wordt de ziel doodgedrukt en het is juist de ‘ziel’ die de redding moet brengen. De
ziel is het symbool van al die vrouwelijk geaarde krachten en deugden, goedheid,
barmhartigheid, medelijden, opoffering en liefde, die het harde, moeilijke
mensenleven leefbaar maken. Men zou hier aan Paul Claudels parabel van Animus
en Anima kunnen herinneren. ‘Het gaat niet alles goed in het huishouden van Animus
en Anima. Het is al lang geleden - de wittebroodsweken waren spoedig voorbij! toen Anima nog het volle recht van spreken had en Animus met verrukking naar
haar luisterde. Heeft Anima niet de bruidsschat meegebracht en onderhoudt zij niet
het huishouden? Maar Animus heeft zich niet lang met deze ondergeschikte positie
tevreden gesteld en spoedig zijn ware natuur getoond, die ijdel is en pedant en
tyranniek’.
Animus is de geest en anima de ziel. Waar tenslotte volgens de parabel alle
ontgoddelijking op uitloopt, waar Europa aan lijdt en aan te gronde gaat, is het
afsterven der ziel en de uitsluitende usurpatie van de geest. De geest is natuurlijk
ondanks alle terminologieën, theorieën en systemen niet weg te redeneren, want
de geest is de bewust werkende kracht in de mens. Ook is ziel en geest in wezen
identiek, het verschil is een kwestie van accent, van levenshouding. Er is oneindig
veel geest in de werken van Marx en vooral van Nietzsche, maar er is gebrek aan
ziel. In beider leer en werken ontbreekt de ootmoed, ontbreekt dat in hogere zin
vrouwelijke, dat temperend en matigend zachte, menselijke, dat een neerslag is
van de overweldigende barmhartigheid Gods, de puurste essence van het
Christendom en datgene, wat het christelijk humanisme zijn zuivere smaak geeft.
Wordt God uit de wereld verbannen en de menselijke geest in een of andere vorm
vergoddelijkt, dan ontwaakt Animus in al zijn ijdelheid en pedante tyrannie.
Dostojewski heeft een roman geschreven, die hij ‘Bjesy’, De Demonen of boze
Geesten, als titel meegeeft en waarin hij dit thema op zijn gewone visionaire wijze
behandelt.
De slachtoffers die dit nihilisme gemaakt heeft en nog dagelijks
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maakt, zijn legio, wellicht het meest in artistieke kringen en in milieus van weinig
ontwikkelden. Geleerden brengen de noodkreet der ziel met logaritmen of microscoop
gemakkelijker tot zwijgen. Twee schrijvers, die de onmenselijke kilte en
godverlatenheid dezer periode diep gevoeld hebben zijn, zijn Aldous Huxley en
Franz Werfel. Huxley stamt uit een familie van fanatieke natuurwetenschappers,
die het Darwinisme als het licht der wereld begroetten en groeide op in een sfeer
van verwoede Diesseitigkeit. Van lieverlee ontworstelde hij zich aan de beklemming
van het nihilistisch atheïsme, las de grote mystici, katholieken en anderen, en kwam
tot een monistische of pantheïstische wereldbeschouwing. ‘Het is onmogelijk, zegt
hij in Our Faith, zonder metafysica te leven’ en zo wordt hij gedwongen zijn vroegere
agnosticistische wereld te verwerpen en een religieuze ordening in het heelal te
aanvaarden. Hij maakt de fout de katholieke mystici, waar zij over ‘het beeld- en
vormloze, het alle bepaaldheid en concreetheid te bovengaande der Godheid’
spreken, pantheïstisch te verstaan, alsof zij God alle persoonlijkheid en eigenheid
van Zijn ontzegden - wat hij zelfs Sint-Jan van het Kruis toedicht! -, doch de holheid
en onleefbaarheid van een systeem zonder goddelijke binding heeft hij doorschouwd
en doorvoeld.
Ook Werfel, die kort na de oorlog als balling in Amerika stierf, was het leven in
een wereld zonder God niet mogelijk. Werfel is van Joodse stam en één dier
belangrijke Praagse schrijvers, Max Brod, Franz Kafka en de niet-Jood Rilke, in wie
het Godsverlangen, de ontzetting over de geestesleegheid van de moderne mens
met oerkracht uitbrak. Reeds vroeg schreef hij wild lyrische protesten tegen de louter
terrestere tijdgeest; het waren de jaren van schuimend expressionisme. Ouder
geworden en ontgroeid aan het al te ontstuimige zijner jeugd, is hij het Christendom,
dat zijn grote romans ziel en inhoud geeft, steeds nader gekomen. In 1941 schreef
hij Das Lied der Bernadette, misschien het schoonste boek dat er ooit over Lourdes
verschenen is.
Werfel kwam tot God langs de weg der innerlijkheid, volstrekt onterfd en verweesd
als hij zich voelde door de wijsheid uit het begin dezer eeuw. Zijn Joods temperament
vindt geen woord sterk genoeg om de verdoving en de holheid, de ontmerging des
levens van wat hij het naturalistisch nihilisme noemt, te brandmerken. ‘Ich fühle
mich’, zo verklaarde hij in een rede voor de Kulturbund te Wenen in 1932, ‘kraft
uralter Bluts- und Wesensverwandtschaft gerade als Jude zu folgender Anschauung
berechtigt: Diese Welt, die sich zivilisiert nennt, kann seelisch nur geheilt werden,
wenn sie den Weg zu einem echten Christentum wiederfindet. Warum?.... Weil die
Lehre Christi nicht nur nicht erschöpft, sondern kaum geahnt ist. Weil sie alle
Gegenwartsbe-
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wegung an metaphysischen und ethischen Werten um Sternenhöhen überragt. Weil
sie den plumpen Real-barbaren und den besessenen Interessenten in Europa und
Umgebung vor das heilige Paradox stellt: “Lebe gegen deine Interessen für die
Wahrheit und das Leben!”’.
Onder invloed van Nietzsche vooral heeft de twintigste eeuw bij tallozen alle
humaniteit, alle zachtere gezindheid en christelijke gevoelens leren verachten en
een periode geschapen van uitgesproken hardheid, van zogenaamde mannelijkheid,
van tandenklemmende barsheid en geslotenheid. Dit was niet het voorrecht van het
Nazidom alleen, maar in fijner en esthetischer vormen werd die hardheid gepredikt
door literatoren en kunstenaars. Ons werelddeel werd het slachtoffer van deze
mannelijkheid en het siddert nog van vrees voor de meedogenloze dreigingen uit
het Oosten. Na de angst voor de ijzeren Germaanse vuist heeft de angst voor het
Russische Marxisme met zijn tot mystiek geworden systeem-fanatisme de wacht
betrokken aan de poorten der toekomst.
***
Men weet niet wat het gevaarlijkst is, het wild geworden, overstag gaande instinct
of de wild geworden, overstag gaande rede, Nietzsche of Marx. De eerste
vergoddelijkte tenslotte de hogere instinctieve mens en veroorlooft hem onder
omstandigheden alles, de ander vergoddelijkt de rede, de rationalisering, het systeem
en kent dit onbeperkte rechten toe. Nu is de mens in de biologische orde het
erbarmelijkste aller wezens, erbarmelijker dan welk dier ook, en, zonder de
aanvullende en voorziende rede, louter aangewezen op zijn instinctieve krachten,
zou hij in de strijd om het bestaan bezwijken.
Anderzijds - o! ‘roseau pensant’, o! denkende rietstengel van Pascal! - rijst 's
mensen rede en bewustzijn maar zo zwak uit boven het amalgaam van
stoffelijkheden, dat de mens uitmaakt, dat de rede vaak niet opgewassen is tegen
het instinct. De natuur gaat immers dikwijls boven de leer.
Zo staat de mens, ondanks of ook wegens vliegtuig en atoombom, hulpeloos en
angstig in dit heelal, de mens der twintigste eeuw nog hulpelozer dan alle
vroegere-eeuwers, en zo angstig dat er een gehele school van filosofen is opgestaan
die het zwaartepunt der wijsbegeerte naar de concrete en angstgetekende existentie
des mensen verlegd hebben. Zelden heeft een wijsbegeerte zo ingeslagen in de
geestesgesteldheid en het levensgevoel der menigte als deze. De existentie-filosofie
heeft het brede forum veroverd van kunstenaars en dilettanten, van intellectuelen
en literatoren. ‘Existentieel’ was lange tijd - het getij is reeds verlopen! - een
modewoord, een etiket dat in moest staan voor
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de bruikbaarheid en actualiteit der geesteswaarden. In roman en drama trachtten
de belijders van dit ‘existentialisme’ hun leer als-het-ware een reële en menselijke
gestalte te geven, wat hier mogelijk werd, omdat deze wijsbegeerte de psychologie
naderde en in plaats van de abstractie na te jagen de mens trachtte te vangen in
zijn concrete levensvoorwaarden.
Voorganger in dezen was de merkwaardige Deen Sören Kierkegaard die verzet
aantekende tegen de in Denemarken gangbare vorm van Hegels wijsbegeerte en
gegrepen was door de ontzettende ernst van het Christendom, dat de mens voor
de eeuwigheidskeuze stelt. Langs Duitse kanalen stroomde zijn wijsheid, meer
systematisch en filosofisch opgezet en uitgewerkt, Frankrijk binnen, waar enige
parate geesten haar, ontdaan van alle christelijke inslag, ‘salonfähig’ maakten. Zijn
soepelheid en aanpasbaarheid aan het algemene geestesleven bewees dit
existentialisme, doordat het zich kon splitsen in een gelovig christelijke en een
ongelovige tak.
Met vernieuwde aandrang heeft het existentialisme de aandacht op de mens
gericht en het huidige geslacht zich intenser dan vroeger bewust doen worden van
het mysterie ‘mens’. Het besef van dit mysterie openbaart zich ook in de immense
belangstelling die men is gaan koesteren voor het menselijk ‘onbewuste’, voor alles
wat de mens in het diepste zijner psyche drijft en beweegt, voor al die onverstane
en moeilijk grijpbare factoren, driften, impulsen en reacties die de levenshouding
van de mens bepalen. In kunst en literatuur heeft er als een vulkanische uitbarsting
plaats, een uit- en doorbraak van het onder- en halfbewuste, een verzet tegen de
overbewuste geest die al deze latente krachten en mogelijkheden te lang zou
gebreideld hebben. En de psychologische wetenschap sluit zich daarbij aan, in
zoverre ook zij een voorkeur aan den dag legt voor het onderzoek in de diepste,
naar de on- en onderbewuste roerselen van 's mensen innerlijk. Een terugdringen
van de al te bewuste geest, een omvatten en beseffen van de gehele mens in zijn
stof-en-geest-zijn in-enen, een stem verlenen aan de primaire en archetypische
streefdrang van 's mensen diepste wezen; dit is wel een der kenmerkendste
tendensen in de structuur van de hedendaagse mens.
Zo viert het on- en onderbewuste zijn triomfen op bijna heel het gebied der kunsten
en heeft het machtig terrein gewonnen in het weten omtrent de mens. En ook de
andere wetenschappen, zelfs de meest exacte, ontkomen niet geheel aan deze
nieuwe oriëntering des mensen. In hoeverre dit alles een natuurlijk gegroeid verzet
is tegen de geest der Renaissance, die de heldere gedachte der Antieken, de
exclusieve over-
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macht van de geest, voor enige eeuwen de hegemonie in Europa verzekerde - een
bewering die door sommigen met overtuiging wordt voorgedragen -, willen wij in het
midden laten.
Ongetwijfeld is het van God vervreemde existentialisme, mét het nevenverschijnsel,
de cultus van het subconsciente, waar zij optreden in hun meest rabiate armatuur,
iets dat geboren is uit het vastlopen aller richtingen en wegen, uit het onzeker worden
aller grondslagen, uit het omslaan der rustige zekerheden van de vorige eeuw in
haar tegendeel. Waaraan heeft de aan God ontgroeide mens dezer eeuw nog
houvast? De geïsoleerde menselijke rede vindt nog slechts een matig vertrouwen,
alle verder reikende vragen worden agnostisch beantwoord, een algemene kunststijl
bestaat niet meer, overal dringt de scepsis door die gewoonlijk in vertwijfeling eindigt.
De neergang der cultuur is een slogan geworden. En in die geestesconsternatie is
de toegepaste wetenschap, de techniek, zo uitgegroeid dat de mensheid haar
nauwelijks meer meester is en zij bij tijden een wereldverschrikking wordt. Het
Christendom, het vertrouwen in een goddelijke, onaantastbare goedheid en macht,
wordt als een niet meer aanvaardbare illusie ter zijde geschoven. Een parallel
verschijsel van deze cultus van het onbewuste is de volstrekte afkeer van alles wat
naar illusionisme en romantiek zweemt. Het optimisme en de zelfgenoegzaamheid
der negentiende eeuw hebben volkomen afgedaan. Zelfs de ‘schoonheid’ mag in
de nieuwste poëzie niet meer worden nagestreefd, als bracht ook zij gevaar van
illusie mee. In de literatuur vooral overheerst een drang naar het sombere en
gebrokene, naar het menselijk tekort, naar de overmacht en onverwinnelijkheid van
het duister instinctieve. Hoe zwaar is ook de druk der zonde, de macht van de Boze
bij de grote katholieke schrijvers van het ogenblik wier namen wij allen op de lippen
hebben. Bij hen echter straalt nog het reddende licht dat bij de anderen ontbreekt.
Ook de Godsgedachte valt voor velen onder de inventaris van een te optimistisch
voorgeslacht, dat, zo meent men, een ‘Voorzienigheid’ introniseerde die met
glimlachende bezorgdheid de paden des levens bescheen. Men overziet hierbij
echter het geweldige verschil tussen deze beate voorstelling en de werkelijkheid in
de boeken van Gods openbaring, de strijd op leven en bloed die de onverloste mens
te strijden had, de verbijsterende eisen die de Mensgewordene aan zijn volgelingen
stelt.
Dat in zulk een wanhoopsituatie er een eigen metafysica ontstond die beantwoordt
aan de innerlijke structuur van de tijd, aan de onzekerheid, de onrust, de
opgejaagdheid der geesten, is volkomen verklaarbaar en eveneens dat zij door en
door pessimistisch is. Men leze wat de filoso-
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fisch goed geïnformeerde R.F. Beerling in zijn boek Antithesen (Haarlem, Tjeenk
Willink) daarover schreef. In een hoofdstuk over ‘Aspecten van het denken in de
negentiende en twintigste eeuw’ spreekt hij over ‘de steeds algemener wordende
twijfel aan de zin van alles wat ons omgeeft’, over ‘de voor het moderne besef
ontoereikend gebleken zekerheden van het rationalistische denken’ en ‘de twijfel
aan de zin van de kosmos, de mens inbegrepen’. In een uitvoerige beschouwing
over Heideggers existentiefilosofie zegt hij aan het slot: ‘Het is (een) knieval voor
het instinctivisme wat zich hier voltrekt. Na de rationalistische overbelasting van de
negentiende-eeuwse mens de blinde capitulatie voor de innerlijke Chaos. Het is
maar al te duidelijk dat het hier niet om een “gril” van een of twee denkende
individuen gaat, maar om een ingrijpende verandering in het “wereldbewust-zijn”
van de mens. Hier wordt inderdaad de mens opgeroepen zich op zijn begrafenis
voor te bereiden’. En verderop constateert hij: ‘Het heeft diepe cultuurhistorische
oorzaken, dat de nevels en schemeringen van het “gevoel”, het blinde geweld van
de chaos, de duizelingen van de afgrond, de apotheose van dood en nietigheid ook
in de filosofie de overhand hebben gekregen’.
Er is wellicht in heel de geschiedenis der mensheid geen periode te ontdekken,
waarin de verwarring der geesten zo breideloos en chaotisch was als de huidige,
een verwarring die in de dagelijkse pers niet of nauwelijks aan het licht treedt en
zich graag camoufleert met de frazen en slogans van het ogenblik. Er wordt daar
nog graag een optimistische toon aangeslagen en gesproken over vooruitgang en
progressie, alsof er sinds vijftig jaar niets veranderd was. De werkelijke stemming
en temperatuur der geesten leest men echter niet af van het alledags-geschrijf der
bladen, doch van de fijnere registreerapparaten der waarlijk mondigen. En dezen
noteren, wanneer zij openhartig spreken een grootscheeps pessimisme, het gevoel
van de volstrekte zinloosheid des levens, van in een impasse te zijn geraakt, waaruit
geen uitweg mogelijk is. ‘Het centrale probleem van vandaag, schreef H.A. Comperts
voor enige jaren in zijn Inleiding tot de heruitgave van Carry van Bruggens
Prometheus, is het probleem van het nihilisme, het probleem van mensen, die niet
alleen hun metafysisch geloof verloren hebben, maar ook hun geloof in de moraal,
die zo hecht in die metafysica verankerd was. Behalve voor de kerken, die hun
metafysische verankering van de moraal hebben kunnen handhaven, blijft de vraag
naar de grond van onze gebondenheid aan bepaalde regels onbeantwoord: blijft
ook de vraag naar de reden van ons bestaan en het doel van ons streven
onbeantwoord’. Er zijn nog de humanisten! maar hun ‘vertrouwen, op 's men-
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sen goedheid, zegt hij, (wekt) slechts onze bewondering (op) als een curieuze
paradox’.
Het is moeilijk scherper te formuleren, dat de mens zonder God op deze aarde
staat als een wrak, een gestrande, die niet weet vanwaar en waarheen, zonder
hoop dit ooit te achterhalen, die geen enkele binding of gebondenheid kent, geen
reden of doel, en niets beters kan wensen dan maar spoedig te worden opgenomen
in het onbewuste.
God of het Onbewuste! Zelden is de onvermijdelijkheid dezer keuze zo dwingend
voor het forum des geestes getreden als thans. Het is een entweder-oder, waaraan
niet te ontkomen valt. Er is in de vorige eeuw een consequente ‘Philosophie des
Unbewusten’ geconstrueerd, die alle wilsvrijheid loochende en het onbewuste als
de grote, drijvende kracht ten troon hief. Thans echter wordt de wilsvrijheid als het
koninklijke prerogatief des mensen geproclameerd, God echter radicaal afgewezen.
Dit is de stelling van Sartre, terwijl zijn rivaal Camus zich gevangen meent in het
kluwen van het Absurde. De belangstelling in het grote ‘Onbewuste’ heeft zich
verplaatst naar het meer concrete menselijk onbewuste, maar de vraag blijft
brandend: is heel dat mateloze complex van verschijnselen dat wij heelal, wereld,
kosmos noemen, een groeisel of voortbrengsel van het onbewuste of is er een
wetende en leidende hand, waaraan de mens zich vertrouwvol kan overgeven?
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Maurice Roelants
Het ontstaan van Edgard Tytgats Kruisweg
HET is de grote zorg van de meeste kunstbeschouwers, de school en de categorie
aan te wijzen waarin een schilder kan worden ondergebracht. Voor Edgard Tytgat
lijdt het dan weinig twijfel, dat hij als impressionist is begonnen en tot de sieraden
van het Vlaamse expressionisme behoort. De verzoeking is groot om de
eigenschappen van het impressionisme en het expressionisme in het werk van die
schilder te verifiëren en te beamen: in die twee woningen van het rijk der
schilderkunst hoort hij thuis. Eigenaardig is evenwel, dat hij, door het kameraadschap
en het tijdgenootschap, aan zo tegengestelde figuren als de impressionist Rik
Wouters en de expressionisten bij uitstek Constant Permeke en Gust de Smet wel
is verbonden, uiteraard ook aan de tijdsgeest deel heeft, maar in de grond zijn
belangrijkste betekenis ontleent, al van zijn vroegste werk af, aan iets dat van hem
is en van hem alleen: dat vermogen om naar zijn aard te schilderen, om aan alles
in de wereld zijn hart te schenken, een hart van beminnelijkheid, van geestig genot,
iets dat uiterst fris is en persoonlijk, maar dat tevens oude schatten van volkskunst
vernieuwt en, vreemd genoeg, belet hem in het impressionisme en het
expressionisme gevangen te zetten.
Toen hij de De eerste Veroveraars van Watermaal (1918) schilderde vertelde hij
reeds van de genade van het welbehagen, van het te loven gezellige en kleurige
leven, - vertelling, die ver buiten de gewone demarches van het impressionisme
ligt. En toen hij vrij de wereld der volwassenen tot zijn oubollig leuke popjes
reduceerde met zijn gedurfde vervormde herscheppingen, naar de grillige logica
der verbeelding, vertelde hij al maar voort, - ongeacht de canons van het
expressionisme. Daarvoor was het nodig en volstond het, dat Edgard Tytgat zichzelf
was, een schilder die nieuwe vormen en kleurverfijningen schiep en die, zonder ook
maar één ogenblik aan archaïseren te denken, enkele van onze oudste tradities
verlengde: de gesneden blokfiguurtjes, de tekenen schilderkunst-à-sujets, met die
bijzonder eigen sfeer van Brabant. Valt er wel een meer overtuigende referentie te
geven dan die van onze meester der meesters, Pieter Brueghel, die toevalligerwijs
binnen de kleine maten van schilderij en prent eveneens met zulke minuscule
figuurtjes zoveel koddigheid en goed humeur in de visie van zijn eigen
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wereld legde, waaraan hij overigens met schrijnend gevoel voor het leed en het
ongerijmde een diepere zin verleende?
Het mag wel een wonderbaar verschijnsel heten, dat kort voordat de plastische
kunsten zo resoluut naar het abstracte en het niet figuratieve evolueerden, Edgard
Tytgat de getekende en geschilderde verhaalkunst nog eens naar een toppunt
voerde: zo eenvoudig uiterharte, zo uit de argeloosheid van de ziel, maar een
argeloosheid, die in een slimme schalksheid kon overslaan. Op zijn manier herhaalde
hij het gebaar van de middeleeuwse miniaturist, die geheel opging in het versieren
van zijn dagelijkse ‘livre d'heures’. Met guitige monkel persifleerde hij de Schilder
van het Pittoreske (1925), die zijn ezel voor de liefelijke dorpskerk had opgesteld,
door hetzelfde motief, amateur-schilder erbij, op het doek te brengen. En van het
pittoreske, het barokke tot pittoreske verheven, maakte hij een superieur bestanddeel
van zijn bekoring, die overigens in strijd met wat zijn liefelijk spotzieke aard
suggereert ook bijzonder ingetogen en ernstig, tot het vrome toe, kon zijn.
***
Het vrome? Naar alle waarschijnlijkheid moet het bij Edgard Tytgat worden
teruggevoerd naar dezelfde gebieden, waarop Francis Jammes het heeft ervaren.
Hij was bijzonder gevoelig voor de poëzie van al wat met de eredienst samenhangt.
Men heeft slechts te denken aan zijn schilderij De Kapel te Sint Idesbald (1934),
met die geraffineerde en toch gemeenzame poëzie. Zijn poëtiserend religieus gevoel
kreeg evenwel een diepere betekenis door het besef van pijn en smart. Dat
subjectieve transcendeerde hij. Het mysterie van het lijden, dat God was en Liefde
werd, wekte in zijn hart, naast ingeboren verering voor het wonderbare, een liefderijke
onderdanigheid. Bij vlagen converseerde hij met het Lam Gods, hij die zichzelf soms
bij geringe tegenslagen, keerzijde van die gave om uit het geringste blijdschap te
puren, als een geslachtofferd lam beschouwde. Op momenten van crisis heb ik hem
vrome beloften weten afleggen en er zich stipt naar gedragen.
Het verwonderde mij niettemin tot op zekere hoogte, hem in de loop der jaren
menigmaal en zo nadrukkelijk de wens te horen uitdrukken eens de opdracht te
krijgen een Kruisweg te schilderen. Er zweefde hem een voorstelling voor de geest,
die hem met teleurstelling deed spreken over het uitblijven van een zo boeiende
kans, terwijl de Kerk zich zo menigmaal met afschuwelijke Saint-Sulpicianismen
vergenoegde. Het is wel verstaan, dat zijn verlangen dagtekende van geruime tijd
voor die vernieuwingspogingen, die zo veel ophef hebben gemaakt in Assy, Vence,
Audincourt. Alleen scherpten die artistieke gebeurtenis-
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sen in Frankrijk bij hem dat onbehagen aan, waaraan hij zo eens uiting gaf: ‘Wij ook
hadden in de wedloop kunnen zijn. Het is jammer, dat wij altijd van ver volgen’.
Die Kruisweg-idee bij Edgard Tytgat, die zich zo zinnelijk schalks en overigens
zonder schuldbesef of naargeestigheid in Spielereien over het spel van liefde en
minnekozen kon vermeien, als het ware knipogend met deugnietszin, had mij niet
hoeven te verwonderen. Ik moest maar zijn Invitation au Paradis (1922), die
bekoorlijke houtsnede in veelkleurendruk bekijken. Hij heeft er zich zelf blootsvoets
schilderend afgebeeld in een klein ommuurd paradijs met bloemen en vruchtbomen,
kinderen en schapen, die door hetfijfelen van een kind of een engel zijn bekoord,
en Sint Niklaas ontvangt, wat Martinus Nijhoff in een fraai gedicht heeft genoemd
De Kinderkruistocht, een sierlijk opgetuigd schip vol kinderen. Het is kleurig als een
sprookje. De blijdschap en de ingetogenheid van Edgard Tytgat in die wonderwereld
zijn zuiver franciscaans. Een franciscaanse verrukking voor het allergeringste behoort
inderdaad tot zijn diepste wezen.
Ik had mij evenwel nog ander werk van zijn hand voor de geest kunnen roepen.
Allereerst zijn aquarel Pagina uit de Bijbel (1928), die de uitdrijving van het eerste
mensenpaar uit het paradijs in beeld bracht: het is waarlijk een eenvoudig, maar
waarachtig stuk bijbelse dramatiek, waarin de gewone gelukzaligheid van Edgard
Tytgat onder de toorn des hemels tot deernis, schroom en pijn is verkeerd.
Klaarblijkelijk had hij, zoals Chagall, de bijbel kunnen illustreren - en verre van mij
de gedachte, dat het een bijbel voor kinderen zou zijn geweest. Eer het tegendeel....
Er was evenwel nog een merkwaardig schilderij, dat mij onmiddellijk alle aarzeling
had moeten laten ontnemen: het puur meesterwerk De Boetprocessie van Veurne
(1927). Hij heeft er zichzelf op afgebeeld met een toewijding zonder weerga, in een
raam vol vrienden. Ik houd het ervoor, dat Edgard Tytgat met dit doek zonder enige
opzettelijkheid aansluiting heeft gevonden bij de zuiverste geest van onze primitieven:
door die communie van vrome stilte en eerbied, van deemoed en aandacht, tussen
processie en meelevende toeschouwers. Als het waar blijft, dat de schilderkunst,
over lijn en kleur en alle verfabeling heen, de kunst van het onzichtbare is, dan lijdt
het geen twijfel dat Edgard Tytgat daar bij zijn gewone extase voor het wonderbare,
met een overgave vol ernst, die het plechtige nabijkomt, de innerlijkheid heeft laten
spreken met een ingetogenheid van bijzondere intensiteit.
Het blijft wel verstaan, dat aan al wat uit het diepste der tijden kwam, al de folklore
van kermissen en volksvroomheid, deze antiekste
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onder de meest vooruitstrevende expressionisten zijn hart altijd spontaan wegschonk.
Het oude Spaanse Veurne was voor hem een voortdurende bron van verrukking.
Ik heb hem in opgetogen spanning, onder de voorbereiding van de Boetprocessie,
in de Sint-Walburgiskerk, de wreed realistische soldaten van een anonieme
volksbeeldensnijder tot pregnante aquarellen, in vlugge schetsen, zien vastleggen.
In de Boetprocessie van Veurne echter, van veel vroegere datum, had hij over die
mengeling van folklore en volksvroomheid heen, de atmosfeer tot in het innigste
doordrongen waarin, over de stede der mensen en der boetvaardigheid, een
onzichtbare engel aanwezig is.
***
De dood van James Ensor in 1949 bracht een levendige genereuze beroering onder
de meest vooraanstaande plastische kunstenaars van dit land. Het kerkje van
Mariakerke in wiens schaduw de meester van Oostende begraven ligt, zouden zij
als een soort kapel van Assy, met werken van hun hand aan zijn gedachtenis wijden.
Tussen Constant Permeke, Jan Brusselmans, Edgard Tytgat, Oscar Jespers werden
de rollen alvast verdeeld. Oscar Jespers zou het beeld van de H. Jozef vervaardigen.
Het oud verlangen van Edgard Tytgat kreeg onmiddellijk vaste vorm: hij zou een
Kruisweg schilderen. De spontaneïteit was altijd een hoofdtrek van het karakter en
het werk van de schilder, die voor zichzelf de rake typering verzon van ‘imagier de
la Woluwe’. Vermoedelijk was hij een der eersten om zich inderdaad met piëteit en
liefde aan het werk te zetten.
In Constant Permekes temperament was er iets uitdagends, de lust om de
‘bourgeois’ tegen de schenen te schoppen, niet alleen door al zijn kracht ineens,
groots en baldadig, los te laten, maar ook door het onooglijkste stuk doek of papier
goed genoeg te achten om er gedurfd en stout zijn plastische visioenen aan toe te
vertrouwen. Zelfs in de armste uren van zijn bestaan behield Edgard Tytgat
daarentegen een middeleeuwse eerbied voor zijn grondstof. Zijn doeken, zijn verven,
zijn papier, zijn lijsten koos hij met angstvallige zorg onder de beste uit. Zijn eerste
ontwerp van enkele Kruiswegstaties tekende hij, naar een methode waarvoor hij
een voorliefde had, met het penseel en Oost-Indische inkt op geschept Engels
papier, op het albumformaat van 43 bij 30,5 cm.
Van stonde af aan hadden zij het ‘imagerie’-karakter, dat hij aan een zo groot
deel van zijn tekeningen, houtsneden, etsen, heeft geschonken. Het werd werkelijk
een Passieverhaal in prenten met Tytgats zeer eigen aanknopingspunten bij vormen
van eeuwenoude primitieve kunst,
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waarin blokdrukken en volksplaten zinrijk veredeld zijn. Onmiddellijk viel bijzonder
op met welke concentratie van eerbied de lijdende en waardig duldende Christus
was behandeld. In veel van zijn werk heeft Edgard Tytgat zichzelf afgebeeld met
de gebaren van iemand die adembenemend getroffen is. Dan brengt hij de hand
aan de mond, betast hij zichzelf, dan stokt zijn gebaar van verrassing of bewondering.
Zo lijkt het ook of hij telkens de adem heeft ingehouden als hij een uiterst sobere
en gevoelige trek heeft gezet om het drama van de Godmens uit te drukken. De
figuren, die zich aan Jesus vergrijpen zijn getypeerd met een hang om ze, slechts
half opgetuigd, met vulgariteit in houding, snor of baard, hatelijk voor te stellen.
Edgard Tytgat heeft zijn afkeer nooit anders kunnen betuigen dan door persiflage,
die lelijk wil maken maar in het koddige belandt. ‘Schoelies!’ dacht hij. En zijn hand
leende ze komische attributen en standen.
Deze eerste ontwerpen brachten mij een andere openbaring: Edgard Tytgat was
er in verscheidene staties in geslaagd, de sacrale aandoening nog door iets anders
uit te drukken dan door de toewijding van een primitief om elke figuur te laten
spreken, - door een stille pathetiek van de houdingen en vooral van de wonderlijke
compositorische inventie. Ik was bijzonder ingenomen door de Tweede Val van
Jesus, een klagelijk over een steen struikelende Christus, terwijl Simon van Cyrene,
ruggewaarts gezien, zijn zwaar kruis met gestrekte armen ondersteunt. Het geheel
is in een driehoek gevat met een zo zuivere en natuurlijke vlakverdeling, dat in een
zeldzame harmonie een smartelijke sereniteit is uitgedrukt. In zijn beste dagen
ontwierp Edgart Tytgat geen gavere compositie. Meteen vernieuwde hij volledig het
motief, waarvoor hij trouwens alleen zichzelf te zijn had. De spontaneïteit van die
eerste schetsen zou in meer dan één geval niet meer verbeterbaar zijn.
***
In 1952 overleed Constant Permeke. Het jaar daarop Jan Brusselmans. Edgard
Tytgat borg zijn eerste, onvoltooide Kruisweg in zijn kartons op. Het St.-Jozefbeeld
van Oscar Jespers wacht in zijn atelier op een bestemming.
Inmiddels was mij het beleid over het Kasteel van Gaasbeek toevertrouwd. Wie
Edgard Tytgat zegt, kan alleen de volkomen twee-eenheid Edgard en Maria Tytgat
oproepen. Mij werd vanzelf de gelegenheid geboden om Edgard en Maria Tytgat
in de schoonheden van het kasteel en de omgeving in te wijden en daarbij de schilder
op de gedachte te brengen, zijn Kruisweg, welke zijn bestemming voor Mariakerke
nu praktisch verloren had, voor Gaasbeek te voltooien. In het Staatsdomein
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bevond zich onder meer een zeventiende eeuwse kapel, die wij zouden restaureren
en weder in gebruik nemen. Daar, of elders in het kasteel, zou een Kruisweg van
de hand van een schilder, die uit de aard van zijn wezen zoveel tijdsverschillen
opheft, niet misstaan.
Met toewijding en ijver hervatte Edgard Tytgat het werk. Weldra waren de
ontwerpen voor de veertien staties voltooid. Hij zou zich nu wijden aan de definitieve
uitvoering, in het formaat van 45 bij 35 cm, dat door de beschikbare ruimte was
bepaald. Een eerste proefpaneel, Jesus en de wenende vrouwen, schilderde hij
met olieverf op eternit. Bood het een goed verweer tegen eventuele vochtigheid,
de ruwe grondstof en grovere penselen lieten minder dan het geschept papier en
de Oost-Indische inkt de fijne schakeringen en details, die het verhalend karakter
van de eerste schetsen zo goed dienden, tot hun recht komen. Daarbij kwam nog,
dat de schilder in die periode een bijzonder gelukkige hand had gehad bij zijn
variaties op de waterverftechniek. Dit waren enkele van de redenen, welke een klein
college van ons hartelijk aanmoedigende vrienden, waaronder de kunstverzamelaar
Gustave van Geluwe en de conservator van het Koninklijk Museum te Antwerpen
Walter Van Beselaere, na wikken en wegen de voorkeur deden uitspreken voor de
uitvoering van de Kruisweg in zijn oorspronkelijk karakter van prenten.
Nauwelijks was Edgard Tytgat aan het werk gegaan of hij werd door zijn chronische
kwaal, die hem in de loop der jaren tot zeven maal toe op de operatietafel bracht,
ernstig gekweld. Zijn grootste pijn was dan altijd, niet helemaal op volle kracht te
kunnen werken. In zijn nimmer falende levensliefde was een altijd frisse liefde voor
het werk opgelost. Ik heb geen schilder gekend, die zoals Edgard Tytgat zijn werk
met zoveel blijdschap volbracht, wat trouwens als een eigenaardige bekoring van
zijn doeken en prenten valt af te lezen. Fysieke pijn doorstond hij dapper. Telkens
als het maar enigszins mogelijk was zette hij zich moedig aan zijn Kruisweg. Het
was duidelijk, dat bij het werk nu meer geestelijke kwelling dan spirituele vreugde
voorzat. Waar de hand minder vast werd dan in de schetsen, gingen de persoonlijke
gevoelens van lijden meer meespreken, van lijden en van sterven. Op dit laatste
punt moet ik Maria Tytgat de illusie ontnemen, als zou hij toen nog niet door
doodsgedachten zijn bezocht geweest. Ik heb gemeend haar te moeten verzwijgen
wat hij mij eens, toen wij in zijn atelier alleen waren, ietwat verhakkeld, maar daardoor
nog schokkender toevertrouwde: ‘Zeg er geen woord over aan Maria. Ik haal het
eind niet van deze Kruisweg. Je crois que ma fin est venue’.
Hij was terzelfdertijd al te bedroefd en sereen om door mijn protest,
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dat ik luchtig wilde houden, overtuigd te worden. Zijn vrees had hij mij blijvend
meegedeeld. Menigmaal moest ik denken aan een van zijn fraaie etsen: De Gevolgen
van een afgebroken Fietstocht (1939), mengeling van gelukkige herinneringen, die
op de operatietafel eindigden. De gedachte aan de onvoltooide Kruisweg deed in
mij een bittere leegte rijzen: als de voorspelling van de schilder eens bewaarheid
werd, dan zou er niet meer, zoals al de vorige malen na zware beproeving, een
mirakel van opfleuren en nieuwe werken zijn.
Het mirakel nam een andere vorm aan. De laatste statie van zijn Kruisweg,
voltooiing van het gehele opzet, mocht ik kort nadien gaan bekijken. Edgard Tytgat
had een graflegging van Christus geschilderd, waarin zijn eigen doodsgedachte zijn
penseel met diepere ontroering had geleid. Als hij in sommige andere staties de
spontaneïteit van de schetsen had moeten offeren aan het zeker vermoeden dat
hij met de dood worstelde, in die laatste statie overtrof hij verre de expressie van
de voorstudie. In het gezicht van Christus is wellicht de serene en nobele
ingetogenheid van de dood niet inniger uitgedrukt. Reeds lag in de schets de
mijmering over de herrijzenis in een vaag silhouet aangeduid. Maar in dat groot
orgelpunt der definitieve uitvoering is de compositie voller, vollediger, meer doorwerkt
geworden: de Verrijzenis is er in de Drievuldigheid voorgesteld, de vrouwenfiguren
naast het graf zijn harmonieuzer en met meer spanning naar de verrijzenis gekeerd,
op het voorplan bloeien er bloemen, en vooral, het hele tafereel bloeit van de meest
verheerlijkte kleur.
Eén jaar van zijn leven, het jaar 1955 van zijn doodstrijd, heeft Edgard Tytgat,
met hoogten en laagten, besteed aan zijn Kruisweg, waarin hier en daar zijn einde
voorvoelbaar is, maar waarin ook zijn glorie een opperste maal aangrijpt.

Streven. Jaargang 10

I

XIII

XIV

Streven. Jaargang 10

II

pagina uit de bijbel - 1928

VIIe statie - voorstudie

Streven. Jaargang 10

513

Alban Berg en zijn dramatisch werk
J. van Ackere
HET is wel opmerkelijk dat de hedendaagse mens 20 node de muziek van zijn tijd
aanvaardt terwijl hij toch zijn schrijvers leest, de nieuwe architecturale vormen
bewoont en zelfs aan zijn schilders went. De werken van Alban Berg komen zelden
of nooit op de programma's van de concertzalen voor, ofschoon het hier gaat om
een van de drie of vier belangrijkste en meest representatieve toondichters van
onze eeuw. Deze titel heeft Berg verworven door het componeren van slechts een
tiental werken. De pianosonate of de liederen hoort men alleen op bijzondere recitals.
Solisten wagen zich niet aan ‘Der Wein’ of het ‘Kammerkonzert’. Even zelden wordt
de andere kamermuziek uitgevoerd. Het enige werk dat ietwat ingang vond - mede
dank zij de gelukkige titel - is het vioolconcert ‘Dem Andenken eines Engels’. Berg's
twee opera's, waarover we het hier nader hebben, vergen ontzaglijke inspanningen
wat betreft enscenering, orkest en vooral zangers. Hun opvoering is bijna een
gebeurtenis. Ze behoren niettemin tot de meest betekenisvolle werken van de
moderne muziek.
In 1914 woont Berg een uitvoering bij van het toneeldrama van Georg Büchner,
‘Wozzeck’. Kort daarop begint hij aan een opera naar dit gegeven. Schameler
onderwerp kan men zich niet indenken: ellende en verdrinking van een arme soldaat,
een kind achterlatend van de minnares die hij uit jaloezie heeft vermoord. Schoon
geen held, geen koning, geen hoge sociale figuur heeft deze kleine mens even
diepe gevoelens en is zijn afgunst even schrijnend als die van een Othello. We zijn
in het kazernemilieu van de eerste wereldoorlog, waarvan Berg de sfeer persoonlijk
had leren kennen tijdens zijn legerdienst en waarvan hij ons in ‘Wozzeck’ zelfs de
gore taal niet heeft gespaard. Het woord dat Wozzeck ter verontschuldiging brengt
aan de kapitein die hij scheert en die hem zijn buitenechtelijk kind verwijt, is zowel
een sociale aanklacht als een persoonlijke verontschuldiging: ‘ons, armen, rest
alleen ons vlees en bloed. Was ik rijk, dan zou ik gemakkelijk deugdzaam zijn’.
Het wonderlijke is nu dat elk der vijftien tonelen van Berg's ‘Wozzeck’ in een
strenge traditionele vorm is gegoten, zonder dat de toehoorder daarvan iets merkt
of daardoor enig dwanggevoel in het muzikale verloop krijgt. Zo bieden de vijf scènes
van het eerste bedrijf achtereenvolgens: een suite, een rhapsodie, een militaire
mars en een wiegelied, een passacaglia en een Andante quasi rondo. De tweede
akte
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vormt als een symfonie in vijf delen die elk met een scène overeenstemmen:
Sonatevorm, Fantasia en fuga, Largo, Scherzo, Rondo. De vijf tonelen van het
laatste bedrijf zijn een reeks inventies: op een thema, op een toon, op een ritme,
op een akkoord, op een regelmatige achtstenbeweging terwijl het orkestraal
tussenspel, dat naar de laatste scène leidt, de vormt aanneemt van een zesde
inventie, op één toonaard.
Elk dezer vormen nu blijkt op verrassende wijze aangepast hetzij aan de karakters
van de personages hetzij aan de toestand waarin zij leven. En niet alleen de vormen,
ook de orkestratie, de motieven en hun behandeling. Ook in ‘Wozzeck’ dringt zich
het gebruik van leidmotieven natuurlijkerwijze op. Maar waar ze bij Wagner, ongeacht
hun belang, toch conventionele tekens zijn - er is in ‘Tristan’ geen rechtstreekse
betrekking tussen de idee ‘liefdesblik’ of ‘liefdesverlangen’ en de notenreeks die er
het symbool van is - zijn ze in ‘Wozzeck’ direct-psychische uitstralingen: het motief
dat de tamboer-majoor tekent in de verleidingsscène duidt, door zijn notenverhouding
en zijn schrille timbreinkleding, onmiddellijk het vulgaire en cynische karakter van
de persoon aan. Daarbij worden die leidmotieven structurele elementen, niet in
Wagnerse zin waar vooral herhaling, transpositie en climax fungeren, maar innerlijke
kern, substraat voor de vormen van elke scène en haar onderdelen door variatie
en doorwerking. Er zijn er voor de situaties, de gevoelens, de karakters en zelfs
voor de onderscheiden aspecten van éénzelfde karakter. Wozzeck heeft er ten
minste vier: een unisono op de woorden die hij steeds tot zijn kapitein antwoordt
‘Jawohl, Herr Hauptmann’, en dat zo goed zijn kleurloze, banale personaliteit spiegelt;
er is een ander klankteken dat hem begeleidt, neutraal als wat een soldaat kan
fluiten. Er is dat ander dat door heel de opera als een schreeuw van wanhoop of
opstand klinkt op de woorden ‘Wir arme Leut’. Er is dan nog het schrijnende motief
dat met de fatale rampspoed van Wozzeck in verband staat; we horen het op de
pijnlijke momenten van het drama en in zijn meest expressieve vorm in de
treurmuziek van het tussenspel, na de verdrinking.
Deze leidmotieven zijn meestal zeer samengeraapt en soms tot een enkel akkoord
gereduceerd. Naast het voorbeeld van de inventio op een zesklank is daar die
donkere kwint die ijzig komt aandrijven telkens als er sprake is van dood of
verweesdheid en soms een geweldig klankenorgasme in zich oplost; het is ook een
kwint die telkens weer het onopgeloste lot van de radeloze Marie suggereert zoals
ze het moment omhult waarop de eenzame vrouw haar kind in slaap sust en wacht....
Tot een tweeklank, ja tot een enkele noot is het leidmotief soms gereduceerd. Naast
de A die in sommige tonelen als een natuurgeluid terug-
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keert is er vooral de B, de doemnoot die overal Wozzeck's wraakgevoel begeleidt,
een noot waar omheen de hele sfeer van dood en liefde van het drama hangt. Die
éne noot boort door de hele scène van de moord als het complex gevoel van afgunst
en wraakzucht dat in Wozzeck woelt en groeit. In het slot zwelt ze in een ontstellend
crescendo waarbij geleidelijk de instrumenten zich voegen: de toon is gekozen in
het register waar ongeveer alle instrumenten kunnen meedoen. Het effect is
ongehoord en ‘rukt’, zegt Reich, ‘de toehoorders letterlijk uit hun zetels’.
Een ander aspect van de gedegenheid der structuur bieden de tussenspelen. De
overgangsmuziek tussen de eerste twee scènes benut de voornaamste thema's
canonisch, contrapuntisch, variatief, in kreeftvorm, op een wijze die niets van Bach
heeft te leren. Zelfs tussen de bedrijven is de verbinding merkbaar: de kwart- en
kwintharmonieën waarin zich de eerste akte oplost zetten op een bepaalde manier
de volgende akte in: men merkt derhalve dat de drie bedrijven zich op een
verschillende manier in hetzelfde akkoord oplossen. De diepe B die op het einde
van het tweede bedrijf geheimzinnig door de harp en de tamtamslag wordt gegeven
is een symbolische band: in deze kazernekamer beraamt Wozzeck reeds zijn wraak.
Het is dezelfde hallucinante B van de moordscène. De moto perpetuo-beweging
waarop het werk eindigt, kringt als eindeloos verder en hult het hele drama in dat
vervloeien van de tijd dat een zo belangrijke betekenis heeft en niet alleen uit het
‘Langsam, Langsam’ van de kapitein of het ‘Pressiert, Pressiert’ van de dokter
spreekt.
Bindingen en aansluitingen tussen de bedrijven, tussen de tonelen eensdeels:
gesloten bouw van elke scène anderdeels; toespitsing van het geheel op de motieven
die, naarmate ze korter zijn, aan belang en densiteit winnen, herleid tot op een enkel
akkoord, een tweeklank, en eindelijk één noot, de centrale B, kernpunt van de
kringen: zo wordt ons deze wondere, concentrische architectuur duidelijk die van
Wozzeck de meest geconstrueerde van alle opera's maakt.
Zoals alle werken van Berg erkent ‘Wozzeck’ het atonale systeem maar blijft er
onafhankelijk van. Het thema van de Passacaglia met 21 variaties, alias de idée
fixe welke de dokter bij zijn proefkonijn Wozzeck wil kweken is uit een
twaalftonenreeks samengesteld. Ofschoon dit thema en zijn verwerking niet de
enige invloed is van het twaalftonenstelsel, toch is ‘Wozzeck’ geen atonaal werk:
men kan er veel duidelijk tonale episoden in aanwijzen b.v. in de derde scène van
het eerste bedrijf (maten 410 en vgl.) of de sterk F klein gekleurde inventio op een
thema. De inventio op een toonaard (D klein) is in de grond een confrontatie van
tonale en atonale principes.
Een ander aspect uit ‘Wozzeck’ is het gebruik van volksmuziek. We
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vinden hier voor het eerst proeven van aanpassing der volkszangen bij de atonale
harmoniek. Mahler was de laatste om nog op onbevangen wijze de aanminnige,
romantische volksmuziek te zingen: deze wijsjes en ländler die men door heel de
achttiende en negentiende eeuw hoort in zoveel zonnige menuetten en scherzi van
Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, Bruckner, zijn in ‘Wozzeck’ tot schampere
elementen van spot en tragiek geworden, zoals in het scherzo met dubbele herhaling
van trio die het vierde toneel van het tweede bedrijf uitmaakt en dat ons in een
kroegtuin brengt: aangeschoten soldaten en meiden, waaronder ook Marie en haar
tamboer te herkennen zijn, dansen een ‘Ländler’ die, in de klanksfeer van Berg
gedrenkt, schrijnend-ironisch wordt. Tussen de jammerlijke deuntjes die hier gebrald
en gefloten worden zijn ook volkswijzen als het jagerslied ‘Ein Jäger aus der Pfalz’.
Een ander voorbeeld is de Inventio over een ritme (III, 3). 's Nachts in een kroeg
dansen brassers en deernen onder wie Wozzeck's minnares, een woeste polka
door een verstemde piano begeleid. Wozzeck overschreeuwt de muziek met het
volkslied ‘Es ritten drei Reiter wohl am den Rhein’, maar blijft steken voor het woord
‘Todesbahr’. Op haar beurt zingt Margret een lied voor de armen: ‘Ins Schwabenland,
da mag ich nitt’. Ook zij onderbreekt wanneer ze Wozzeck's bebloede hand ziet.
Waarop de man, zich stamelend verschonend, vlucht.
In het orkest van ‘Wozzeck’ woelt een ongehoord leven; hoe zwaar het ook is samen bij de honderd spelers - toch vertonen de groepen een uiterste
onafhankelijkheid en duiken telkens weer enkele instrumenten solistisch op, in lijnen
van het scherpste reliëf, steeds nauw op het psychologisch gebeuren afgestemd:
bij de predikwoorden in de Gavotte (I, 1) klinkt dit orkest als een orgel; bij Wozzeck's
woorden: ‘De mens is een afgrond; men wordt duizelig wanneer men er in schouwt’
wordt door het schrijnend heen en weer lopen der instrumenten als een afgrond om
dit gezegde opgeroepen (II, 3). Telkens worden de timbres gekozen die op
verrassende wijze aan de tekst resonantie verlenen. De giechelende, briljante
Es-klarinet in het voorspel van de verleidingsscène (I, 5) waarin het de
tamboer-majoor ten slotte lukt met Marie in haar kamer binnen te dringen, vertelt
heel wat over het karakter van die man; en hoe passend anderdeels bij het vulgaire
dekor van de herberg (II, 4) het eigenaardige ensemble waarin vedel, trekharmonika,
klarinet, gitaar en bombardon meejoelen. Dwars door het herbergorkestje speelt af
en toe het gewone groot orkest. Op meerdere plaatsen in ‘Wozzeck’ worden aldus
twee orkestgroepen aangewend: in I, 3 speelt een militaire kapel door het gewone
orkest heen. In het largo van het symfonische bedrijf (II, 3) treedt een afzonderlijk
kamerorkest op dat, naar de be-
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zetting, met Schönberg's op. 9 overeenstemt. De twee orkesten wisselen af of spelen
samen na het verschijnen van Wozzeck wanneer hij, door de rode mond van Marie
opgehitst, tegen haar giert: ‘Heeft hij dáár gestaan?’.
Heel ‘Wozzeck’ is volgens een magistraal contrastenspel gebouwd dat zich uit,
eerst binnen elke scène, dan tussen de tonelen onderling en verder tussen de
bedrijven. Er is een voortdurend superponeren van twee plannen: het oppervlakkig
woordironiseren en uiterlijk gebeuren en daaronder het tragische, soms ook simultaan
door verschillende orkestrale plannen aangeduid: zo bij het voorbijstappen van de
militaire kapel - of in de kazerne 's nachts: dansmuziek wordt met een koraal
vermengd; op het meest dramatische moment van het werk, de hallucinant gehouden
B-toon, volgt het meest komische, de polka in de taveerne. En schijnt het laatste
toneel van het eerste bedrijf louter ironisch, de ondergrond is tragisch zoals elke
verleiding en zoals ook Mozart het in ‘Don Juan’ had begrepen. Het contrast van
‘Wozzeck’ is vooral gespannen tussen deze voortdurende tweespalt humor-tragiek.
De humor die overal in ‘Wozzeck’ als tegenvoeter van het tragische wordt
uitgespeeld neemt allerlei vormen aan, van de lichte parodie tot het zwartste
sarcasme. Van de eerste zijn tal van staaltjes gestrooid in II, 2, het toneel waarin
de haastige dokter en de trage kapitein elkaar op straat ontmoeten en zich over
elkanders tempo ergeren terwijl de eerste ten slotte de tweede uitzinnig van angst
maakt door hem te bewijzen dat hij aanleg voor een beroerte heeft: de kapitein hoest
in treurmarstempo!
Maar het feit dat humor en spot zo vaak Wozzeck als schietschijf nemen geeft
hun reeds een droeve ondertoon. In de herbergscène (II, 4) bralt Marie in 't
voorbijdansen ‘Immer zu, immer zu’. In het volgende toneel in de kazerne zingt de
bedrogen Wozzeck het woord in zijn slaap verstard na. Dat is, symbolisch, de
tragische echo. Het vermengen van ironie en tragiek door heel deze scène is
kenschetsend. De zielsgemartelde Wozzeck kan niet slapen, hij hoort al maar door
de giechelende dansmuziek waarop hij Marie en de tamboer-majoor zag
rondwentelen. Hij voelt de wraakzucht in zich gisten en bidt ontdaan ‘Leid ons niet
in verzoeking’. Het contrast zielstragiek-uiterlijke burleske wordt schriller nog als de
tamboer-majoor dronken het lokaal binnentuimelt, op Marie's charmes pocht en de
bedrogene dwingen wil mee te drinken. En Wozzeck fluit en hangt de vrolijke uit.
Ten slotte vechten ze; Wozzeck verliest. Het ligt in de lijn van zijn tragisch karakter.
Hij verloor ook in de scène tussen Marie en de tamboer-majoor. Hij is de verstoteling,
de arme, kleine man die altijd de nederlaag lijdt.
Na de episode in de kroeg komt Wozzeck in de Inventio over een
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akkoord van zes klanken, zijn mes weer opzoeken bij de vijver en stoot tegen het
lijk van zijn vrouw, spot nog. Hij werpt het mes in de vijver, wil zich reinwassen en
wordt door het water aangezogen. De hele scène wordt uitgebouwd op dit akkoord
en zijn drie of vier intervallen die elk een symbolische betekenis schijnen te hebben.
Het is verbijsterend hoe alles hier tot in het minste detail een verborgen logica
verraadt. Het akkoord wordt met elementen uit andere tonelen bewerkt omdat allerlei
herinneringen in het brein van de stervende Wozzeck dooreen dwarrelen: men hoort
flarden van de wals (‘Wat heb je voor een rode doek om je hals....’), van de militaire
mars, van de sonatevorm uit II, I, toen de opgesmukte Marie zich zelf bewonderde.
Het geheel lokt een wonderlijk thematisch conflict uit. Uit hetzelfde akkoord ontstaat
ook het hallucinerend chromatisch omhoogwemelen dat we horen terwijl Wozzeck
verdrinkt; het stemt treffend overeen met de indruk die de in 't water zinkende heeft,
alsof hij onbeweeglijk was en het water naar boven stijgt. De hele episode wordt
door akelige uilroepen begeleid. En dan komt de grootste treurmuziek. Het is de
Inventio op één toonaard, het ijselijke treurlied waarin, zoals in de mars uit ‘Siegfried’
allerlei motieven en herinneringen uit voorgaande tonelen defileren. Dit tussenspel
is een synthese én van de leidmotieven én van de gevoelens, een expressief
hoogtepunt. Uit de diepten zwelt een lamento-fraze aan, flarden van de Ländler
hangen in de violen. We herkennen Wozzeck's hoofdmotief, hossend, dan sneller
en sneller opgejaagd, op de voet gevolgd door het schelle, cynische motief van de
dokter dat ‘furioso’ in de trompet knettert. Hier is ook dat van de kapitein en dat van
de meedogenloze tamboer die Marie verleidde: elk is het condensé van een scène,
van een voor Wozzeck jammerlijke toestand. Tot eindelijk na een akkoord dat de
twaalf tonen bevat, een snerpende akkoordenreeks losbreekt, het motief van
Wozzeck's rampspoed. In dit schokkende Adagio is de mens Berg tussenbeide
gekomen en heeft zijn medelijden, zijn verontwaardiging uitgestort. Een dergelijke
bladzijde bewijst dat de musici en aanhangers van Schönberg's richting soms tot
de bodem van de ontroering en het lyrisme hebben gepeild. En dan besluit het werk
op het scherpste van de contrasten waaraan ‘Wozzeck’ zo rijk is: op dezelfde plaats
waar zijn moeder is vermoord en zijn vader verdronk, speelt het kind van Wozzeck
en Marie met zijn maatjes die een rondedansje uitvoeren. Een desperate vioolsolo
kreunt wanneer een van de kinderen zegt ‘Jij, je moeder is dood’. Het weesje kijkt
een ogenblik op zonder te begrijpen en rijdt dan voort op zijn stokpaardje: ‘Hop,
hop, Hop, hop’. Hop, hop.... twee klanken die als een contrastecho de twee noten
van de nachtuil uit de vorige scène beantwoorden.
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Berg zelf heeft bekend dat hij met ‘Wozzeck’ geenszins heeft getracht de opera te
‘reformeren’. Maar anderzijds zijn er niet veel muziekdrama's waarvan de vorm tot
in elke maat zo overwogen en zo verantwoord is. Men hoeft zich van het gebruik
van de strengste klassieke vormschema's bij het horen geen bewuste rekenschap
te geven: het belangrijkste is Wozzeck en zijn lot: de twintigste-eeuwse mens in een
van zijn gestalten, zoals de oorlog er zoveel heeft geschapen.
Aan zijn tweede opera, Lulu, ontworpen in 1928 en samengesteld naar twee drama's
van Wedekind met dezelfde hoofdpersoon, ‘Erdgeist’ en ‘Die Buechse der Pandora’,
zou Berg tot aan zijn dood werken, in 1935, zonder het werk te kunnen voltooien.
Ook ‘Lulu’, deze ‘erschütternde Klage um verlorene Reiche reiner Schönheit’ (W.
Schuh) is een der hoofdwerken van het muzikale expressionisme, gebouwd op de
ruïnes van een voortaan uitgediende, romantisch geïdealiseerde wereld- en
kunstbeschouwing. Het scenario is zo complex dat het bijna onmogelijk kan
samengevat worden. Het gaat om de intrigues en de cynische levenswijze van een
courtisane, Lulu, die aan de zelfkant van elke moraal leeft en aan wie de mannen
als aan een gift ten onder gaan.
‘Lulu’ is het volmaakte bewijs dat het twaalftonensysteem ook tegelijk alle
traditionele vormen in zich opnemen kan en geen enkele gevoelsuitdrukking uitsluit.
Deze tot een uiterste spanning geladen stroom gevoelsmuziek is helemaal en strikt
gewonnen uit een twaalftonenreeks waarvan de combinaties het thema van elk
personage leveren, van elke nuance in hun karakter, van elke situatie waarmee dit
karakter wordt geconfronteerd. Deze reeks verschijnt voor het eerst duidelijk in het
coloratuurlied van Lulu, het muzikale karakterbeeld van de vrouw die zingt: ‘Wanneer
mensen zich om mijnentwille van het leven hebben beroofd, dan tast dit mijn waarde
niet aan’. Als tempo voor dit uiterst moeilijke lied wordt het ritme van de menselijke
polsslag aangegeven. En weer verrast de strenge bouw: elke muzikale zin is de
omkering van de voorgaande, zoals ook de tekst dezelfde weerkaatsingen biedt.
De aspecten van de twaalftonenreeks worden in de meest strenge traditionele
vormen gekneld. Naast specifieke zangkaders als de canzonetta en de arioso vinden
we bindstructuren als de canon, de sonatevorm, een in 5/4 gebouwde monoritmica.
Elk personage heeft daarbij zijn specifieke vorm of uitdrukking: voor dokter Schön
wordt op het sonateschema beroep gedaan, voor Alwa op het rondo, voor de gravin
Geschwitz op exotische pentatoniek. In het orkest van ‘Lulu’ woelt hetzelfde weelderig
leven als in dat van ‘Wozzeck’, met hetzelfde afgete-
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kend optreden der verschillende timbres. Sommige instrumenten spelen daarbij een
zeer bijzondere rol, aldus de saxofoon die hier drager van de rijkste expressiviteit
wordt, en de vibrafoon die soms een zo vreemde sfeer komt wekken. De bezetting
verschilt volgens de tonelen. De tweede scène van het eerste bedrijf is een nonet
voor houtblazers. Elders komt er een jazzband tussen die een Engelse wals en een
ragtime speelt, waartussen een koraal opdaagt!
De twee delen waaruit ‘Lulu’ is samengesteld worden verbonden door een
overgangsmuziek in de vorm van een ostinato: deze muziek is als begeleiding van
een film bedacht die de ineenstorting van de mondaine heerseres tot vervallen
vrouw moet vertonen. Misschien hebben we daar een aanwijzing in zake overwinnen
van de haast onoverkomelijke moeilijkheden waarmee een opvoering van ‘Wozzeck’
of ‘Lulu’ heeft te kampen. Een der voornaamste problemen, bij vervanging van het
toneel door het scherm, is de kwaliteit van de muziek. In dit ostinato groeit uit een
zestiende figuur een ontzettend crescendo zoals er ook in ‘Wozzeck’ te vinden zijn.
Na een rustig intermezzo verloopt het klankbeeld, maat na maat, omgekeerd.
Het is alsof Berg, in de variaties die het vierde deel van de uit voorname momenten
samengestelde Lulu-symfonie uitmaken, klanksymbolisch zijn meesterschap over
en zijn onafhankelijkheid van welk systeem ook heeft willen tonen: de eerste variatie
die, in een schitterende orkestratie gekleed, de valse glans van de wufte wereld
waarin Lulu zich beweegt, symboliseert, is tonaal. De tweede, die de bonte spiegeling
van dit leven in Lulu's gemoed verklankt, is polytonaal. De derde, een treurlied om
Alwa's offerdood, is atonaal. Pas na de vierde variatie klinkt het thema dóór als van
op straat, door een draaiorgel gespeeld, tot in het dakkamertje waarin de vervallen
vrouw haar ellendig bestaan slijt.
De muziek van Alban Berg kan, bij een eerste contact door haar geweldige
geladenheid vermoeiend werken, ja ontzenuwend en soms als bijan fysisch
aangrijpen. Ondanks haar uiterst doordachte vorm en techniek, blijft ze niets anders
dan louter gevoelsexpressie. Ze is tegelijk uiterst constructief en uiterst affectief.
Het is een kunst volkomen intellectualistisch van conceptie en die toch bij he horen
natuurlijk expressief als de doorbraak van het instinct aandoet. En dit is het andere
aspect: er is geen muziek die de analyst meer genot schenkt en die de analyse
beter doorstaat dan die van Berg. Bovendien is deze muziek als een ontmoetingsveld
waar de traditionele vormen aan de nieuwe experimenten worden getoetst. Eigenlijk
is deze zeer vooruitstrevende toondichter een volbloed romanticus.
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Jan Nieuwenhuis
Rotterdam
Le Goût du Formidable
VAN een Zuid-Amerikaanse staat is eens opgemerkt, dat het een land is van de
toekomst, maar, werd er bijgevoegd, dat zal het altijd blijven. Van Rotterdam zegt
een slagzin, dat men er vandaag kan wandelen in de stad van morgen. In het ene
geval dus een toekomst die nimmer werkelijkheid wordt, in het andere een, die al
gestalte heeft aangenomen in het heden en dus eigenlijk geen toekomst meer is.
Alleen zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen het mogelijk maken die stad
van morgen te tonen anders dan in plannen en maquettes. Iedere stad van betekenis
tobt met de problemen van een geheel verouderd centrum, dat teveel
eerbiedwaardigs bevat om er zonder meer in huis te houden volgens de radicale
eisen van de tijd. Overal moet de stedebouw zich vergenoegen met gedeeltelijke
oplossingen om slechts aan zijn trekken te komen met de stadsuitleg in niet zelden
veraf-gelegen gebieden. Zo is het beeld van de stad van morgen altijd sterk gemengd
met elementen van de stad van gisteren.
Geheel gaaf en compleet van de eigen tijd kon ook Rotterdam niet worden.
Rekening moest worden gehouden met een groot aantal onveranderlijke gegevens.
Maar het zal moeilijk zijn een voorbeeld te vinden van diep ingrijpende
stedebouwkundige vernieuwing op zulk een reusachtige schaal als Rotterdam te
zien geeft. Daar is in weinige jaren een hedendaagse stad verrezen, de stad van
dit midden der twintigste eeuw.
Twee feiten hebben dit fenomeen mogelijk gemaakt. De ramp van mei 1940 legde
de gehele oude binnenstad in de as, de bekende driehoek met het rivierfront als
basis en het vroegere Hofplein als top. Het was de stad, zoals zij in het begin van
de 17de eeuw door uitleg buitendijks gestalte had gekregen, onveranderd in haar
hoofdvorm was blijven bestaan en eerst in de laatste decenniën van de vorige eeuw,
nog steeds goed herkenbaar, tot het centrum geworden was van het toen zo snel
groeiende Rotterdam. Dat centrum werd geheel verwoest, het bombardement en
de brand daarna hebben over een oppervlakte van 260 ha vrijwel tabula rasa
gemaakt (foto 1).
De ruimte was er dus. Maar kon er ook over worden beschikt? En hier komen wij
op het tweede punt, waarmee een uitzonderingspositie kon worden geschapen: de
gehele verwoeste binnenstad werd ten behoeve van de wederopbouw onteigend.
Het is geschied met de vermaarde ‘pennestreek’, een diep-ingrijpende maatregel
voor wie de voor deze gelegenheid opzij geschoven wetgeving terzake kent.
Daarmee had het
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stadsbestuur ook de beschikking over de ruimte verkregen. Nu kon een
wederopbouwplan worden gemaakt als één geheel, waarin het verwoeste gebied
in zijn totaliteit werd begrepen.
Er zijn er twee geweest. Aan het eerste is de naam verbonden van de toenmalige
stadsarchitect ir. W.G. Witteveen. Het was in de zomer van 1940 binnen weinige
weken in hoofdlijnen gereed en het heeft tot grondslag gediend voor het vele werk,
dat reeds tijdens de jaren van bezetting kon worden verricht. Maar onmiddellijk
daarna is een nieuw plan ter tafel gekomen, het zogenaamde Basisplan van 1946,
tot stand gebracht onder leiding van de huidige directeur van de gemeentelijke
dienst van Stadsontwikkeling en Wederopbouw, ir. C. van Traa.
Witteveen was uitgegaan van de stad, die hij zo goed kende, en maakte van de
gelegenheid gebruik om een oplossing aan te bieden voor de problemen, waarmee
zij al tientallen jaren worstelde. En geheel in overeenstemming met de gevoelens
van de zwaar getroffen burgerij week hij niet al te ver af van hetgeen er vroeger
geweest was. Terecht is van dit plan gezegd, dat het duidelijke antwoorden gaf op
de vragen, welke voor en in mei 1940 werden gesteld, in een taal zoals die toen
gesproken werd ook in stedebouwkundige kringen.
Maar de ontwikkeling van de denkbeelden stond niet stil. Al dadelijk deed zich
de neiging gevoelen bij te werken en aan te vullen. Het plan was bij wijze van spreken
‘op het gevoel af’ tot stand gekomen, want het materiaal, dat als uitgangspunt had
moeten dienen, was bij de verwoesting van het oude stadstimmerhuis verloren
gegaan. Toen studies gereedkwamen, die eigenlijk vooraf hadden moeten gaan,
en rapporten verschenen, die nieuw licht ontstaken, werd de aandrang steeds sterker
het plan op de helling te zetten. Men kwam geleidelijk ook vrijer te staan tegenover
het verleden. Maar men bleef toch van herzieningen spreken en de bevrijding stond
al voor de deur toen de noodzakelijke consequentie van een nieuw plan was
aanvaard. Het is onder de moeilijkste omstandigheden in de hongerwinter voorbereid,
in het eerste jaar na de bevrijding uitgewerkt en in mei 1946 officieel vastgesteld.
Hoe lang zou het duren eer de uitvoering compleet zou zijn? De schattingen liepen
van vijftien tot vijf en zeventig jaar en in de loop van de tijd bewoog zich de stemming
nu eens in de richting van het ene, dan weer van het andere uiterste. In feite is nu
ruim twee derde van de te bebouwen oppervlakte in gebruik genomen. Voor de
toekomst moet voor de binnenstad met een meer gematigd tempo worden rekening
gehouden. Meer dan ooit is het streven erop gericht de krachtsinspanning op de
woningbouw te concentreren en deze speelt zich grotendeels in de buitenwijken af.
Een snelle algehele voltooiing van de binnenstad wordt

Streven. Jaargang 10

523
ook niet uitsluitend als een ideaal gezien wanneer daarmee de laatste reserves aan
bouwgrond in het centrum zouden worden opgemaakt. Integendeel, verstandig
beleid rekent met de behoefte aan ruimte op tijdstippen en voor doeleinden thans
nog niet te voorzien.
Een onvoltooide stad dus, maar genoegzaam volgroeid om daarin het beeld af
te kunnen lezen van het nieuwe Rotterdam. Dat was met niet anders dan de
stedebouwkundige projecten in de hand en aan de wand maar aan weinigen
gegeven. De verbeeldingskracht schoot tekort. De stedebouw zegt immers
bescheiden van zichzelf niet anders te beogen dan het geven van bestemmingen
aan de grond. Maar wie zich afvroeg hoe de nieuwe stad zou worden, dacht meer
aan hetgeen op die grond zou komen te staan.
Ook daarmee is de burgerij al dadelijk geholpen. Een brochure vol prentjes bevatte
schetsen van de nieuwe straten, pleinen en binnenhavens met een gefantaseerde
bebouwing in grote blokken en vervaarlijke torenhuizen. Een nuchtere Engelsman
vond het in een gelijksoortig geval nodig te waarschuwen, dat het niet ging om een
‘vision of a dream-city’, maar de illustrators van ‘Het nieuwe hart van Rotterdam’
hadden daaraan geen behoefte. De gedachtengang had een radicale keer genomen.
Van wat nog maar weinige jaren tevoren op het geduldig papier was gezet moest
afscheid worden genomen: zó zou het nieuwe Rotterdam niet worden. En de
tekenaars van 1946 bleken duidelijk te hebben voorvoeld waar het heen zou gaan.
Tien jaar later is die stad opgerezen in grote voltooide complexen, die reeds de
blik naar vele kanten begrenzen. Verwezenlijkt zien wij wat wij konden bevroeden,
wat wij hebben gehoopt en ook wel eens gevreesd. Het is dan wel duidelijk geworden
dat het niet meer de grote representatieve bouwwerken zijn van een sacrale
architectuur, welke het hedendaagse stadsbeeld beheersen. Wat in duizenden jaren
beschavingsgeschiedenis regel was, de tempel, het godshuis als het centrale punt
in de stedelijke samenleving, daarmee breekt de twintigste eeuw. Het ideaal dat
Berlage nog voor de geest stond, zal deze tijd niet meer verwezenlijken. Dat wisten
wij wel, maar wij zien het nu. Van de uitgebrande St.-Laurens is het transept
gerestaureerd en de vele nieuwe bedehuizen zijn niet meer te tellen op de vingers
van de handen, maar het een is een bewaren van wat ons uit het verleden rest en
onze nieuwe kerken voegen zich als eenvoudige gebruiksgebouwen in de rij. Zij
vormen geen belangrijk accent meer in het stadsbeeld, wat de kerken van de 19de
eeuw nog poogden te zijn. Het toeval wil, dat Rotterdam juist in deze jaren
bisschopsstad werd. Gesteld er zou ooit een episcopale kerk gebouwd moeten
worden - waar voorlopig natuurlijk niemand
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aan denkt - dan lijkt het een onoplosbare puzzle er een plaats voor te vinden en er
een effect mee te creëren als van de dom in Keulen of de kathedraal in Le Mans.
Er is geen oplossing voor. Deze wereld om ons heen, waaraan wij gestalte geven,
is de uitdrukking van wat wij zelf zijn geworden.
Emanuel Geibel heeft in een versje betoogd, dat wanneer aan het geloof de poort
ontzegd wordt, het bijgeloof op de omheining klimt. Daar is bijvoorbeeld het bijgeloof
van de haast, waardoor wij allen gedoemd zijn zoveel tijd te vermorsen.
Stedebouwkundig leidt het tot de volstrekte prioriteit van de verkeersbelangen. Het
is of de roepende in de woestijn het wachtwoord heeft uitgegeven, dat alle dal gevuld,
alle heuvel geslecht moet worden en alle paden rechtgemaakt. Het komt eenvoudig
hierop neer, dat het stadsbeeld althans naar zijn verhoudingen grotendeels wordt
bepaald door de zuiver materiële voorwaarden, die een snelle en gemakkelijke
verplaatsing mogelijk maken. Een eenvoudig en sluitend stelsel van verkeerswegen
voorziet in drie hoofdaders oost-west en drie ongeveer noord-zuid met completerende
verbindingen in dezelfde richting. Om een idee te geven van de primaire stadswegen:
de Coolsingel haalt nog niet de breedte van de Champs Elysées te Parijs, maar
Weena en Boompjes zijn breder. Bijna op alle knooppunten is het mogelijk gebleken
het aantal samenkomende hoofdverkeerswegen te beperken tot vier, waardoor een
overzichtelijk circulatieplein kan worden gevormd. Eén is er al volledig in functie:
het Hofplein als een reusachtige verkeersmachine, die trams, auto's en fietsers snel
wegmaalt. Het ietwat onherbergzame dat deze vlakte bleek te hebben verkregen
toen de laatste stratenmakers vertrokken, wordt niet meer zo gevoeld door het
feestelijk effect van een monumentale fontein, geschenk van een Rotterdamse
rederij.
Van pleinen hebben deze uitgestrekte verkeersknooppunten eigenlijk alleen nog
de naam. Een min of meer besloten karakter is prijsgegeven. In 1946 schijnt nog
aan wanden te zijn gedacht althans aan drie zijden van het ‘vierkante stuivertje’,
zoals de grondvorm heette. Op het herziene plan is een bebouwing geprojecteerd
met de hoeken naar het middelpunt gericht.
Had de brand welhaast alles wat aan het verleden herinnerde weggevaagd,
daarna onderging de oorspronkelijke structuur van de binnenstad nog ingrijpende
wijzigingen. Vanouds werd zij van oost naar west door een waterkering doorsneden.
Oostzeedijk, Hoogstraat, Schiedamsedijk en Westzeedijk grendelden de rivier aan
de noordzijde af. Wat daarbuiten lag was onbeschermd tegen hoge waterstanden
en het liep van tijd tot tijd dan ook onder.
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Nu valt de waterkering samen met de rivieroever. De klassieke Boompjes, waar
vreemde bezoekers in vroeger eeuwen zo verrukt van waren, is uitgebouwd tot een
brede boulevard, die tegelijkertijd een machtig dijklichaam is met een keersluis aan
de ingang van het vergrote Leuvehavencomplex. Deze boulevard loopt door naar
het oosten, waar het Maasstation geen belemmering meer vormt.
Een aftakking van de lijn uit Gouda voert de treinen nu over de Ceintuurbaan naar
het station Delftse Poort, dat tot Centraal Station geworden is. Men mag het
betreuren, dat de historische naam prijsgegeven is - in andere landen juist angstvallig
gehandhaafd -, de aanduiding zelf is gerechtvaardigd. In de dagen van de bouw
zag men het ene na het andere van de elf hooggelegen perrons verrijzen, terwijl in
de diepte de stukken van het oude station verdwenen: resten van een verleden dat
wegzonk voor de ogen van de geboeide reizigers.
Een andere reliek, die men gaarne kwijt had gewild, bleek gehandhaafd te moeten
worden: het viaduct dat de oude stadsdriehoek van de top tot de basis doorsnijdt
en de treinen laat denderen tot rakelings langs het koor van de St.-Laurenskerk.
Het is nu tóch gaan wankelen en dat is op zichzelf al een verrassende geschiedenis.
Wie een uitzonderingspositie innemen in onze samenleving zijn de technici en de
medici: zij worden namelijk altijd dadelijk op hun woord geloofd. Welnu: de technici
- en de allerbeste - hielden tot voor weinige jaren vol, dat een spoorbaan onder de
rivier door een hersenschim was, zodat aan het viaduct niet viel te ontkomen. Met
het omhoogbrengen van de nieuwe perrons leek de zaak voor altijd beklonken, want
nu werd het niveauverschil met de grond onder de rivierbodem nog groter dan het
al was.
Maar Rotterdam kent sedert een kleine honderd jaar het vraagstuk van zijn
oeververbindingen. Het kreeg een zij het gedeeltelijke, maar toch forse oplossing
in de machtige tunnel Parkkade-Charlois, die in de jaren 1937-1942 werd gebouwd.
Deze tunnel met zijn vier buizen, een voor voetgangers, een voor wielrijders en in
elke richting een voor auto's, is op de spitsuren reeds boven zijn capaciteit belast.
Het stadsverkeer bleef voor het overige aangewezen op de uit 1878 daterende
Willemsbrug, die reeds eenmaal is gemoderniseerd maar toch niet meer in staat is
haar functie bevredigend te vervullen. Die functie is ook na de openstelling van de
tunnel zeer belangrijk gebleven, want juist de oude Willemsbrug verbindt het centrum
met Rotterdam-Zuid, een stad op zichzelf met 260.000 inwoners en dus groter dan
b.v. Utrecht.
Het stadsplan voorziet dan ook in een nieuwe Willemsbrug, nu niet aan de
westzijde maar aan de oostzijde van de spoorbrug, merkwaardigerwijze op de plaats
reeds in 1870 aangewezen, maar toen niet geac-
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cepteerd. De studie voor deze nieuwe brug heeft tot een verbluffende slotsom geleid:
er moest geen nieuwe brug komen, maar een tunnel.
Het verkeer zowel te land als te water zal daarvan slechts het volle profijt hebben
als ook de spoorbrug zou kunnen verdwijnen. Zo kwam op het onverwachtst opnieuw
het probleem aan de orde, dat in de bezettingsjaren als onoplosbaar in de ijskast
was gegaan. Nu stonden de technici niet bij voorbaat afwijzend tegenover de
gedachte van een tunnel ook voor het spoorwegverkeer, die derhalve in de studies
is betrokken. Dat er een tunnel voor de stadstram komt staat inmiddels vast.
Hiermee zijn wij op de geschiedenis vooruitgelopen. Hebben de eisen door het
veelsoortig verkeer en de waterstaatkundige toestand gesteld hun stempel gedrukt
op de structuur van de nieuwe stad, in de opbouw spreekt het streven naar een
zekere functionele groepering duidelijk mee. Bij het bepalen van de bestemmingen
voor de grond heeft men wat bijeenhoort ook bijeen willen brengen. Het meest
aansprekende voorbeeld is wel dat van de drie grote bankgebouwen op-een-rij aan
de Blaak. Zij staan krachtig in de ruimte en doen het goed bij de vergrote schaal
van de verkeersweg en de binnenhaven. Maar zij openbaren tevens de consequentie
van het stedebouwkundig principe: het vermindert de kans op contrastwerking.
Een voorbeeld elders mag de bedoeling verduidelijken. Berlage kreeg indertijd
een opdracht voor de hoek Prinsestraat-Groenmarkt in den Haag. Wat hij daar
maakte is een bescheiden kantoorgebouw en toch is er eens van gezegd, dat het
daar staat als een palazzo in Florence. Waardoor verkreeg het deze kracht van
uitdrukking? Ongetwijfeld mede door de omgeving waar het in geplaatst is, die het
groter en forser doet schijnen dan het is. De groepering schakelt deze tegenstelling
uit. De drie banken aan de Blaak helpen elkaar niet; zij lijken zelfs minder dan zij
wezenlijk zijn. Men zou zich kunnen denken, dat zij elk het accent zouden vormen
in een stadsbeeld, door dat er zich een bescheidener bebouwing bij aansluit.
Dat kan nu niet meer. Er moet een zekere verhouding zijn tussen de breedte van
de straat of de ruimte van een plein en de bebouwing. Er moet een nieuw evenwicht
worden geschapen, een herstelde harmonie. Zo is het tot een opbouw gekomen in
grote eenheden, in massale blokken, zelfs voor het wonen. De groepering leidde
tot verrassende oplossingen voor de winkelzaken. Het is een bekend thema: in
Rotterdam is de binnenstad niet hersteld door de mannen, maar door de vrouwen.
Toen er nog in hoofdzaak kantoren en bedrijfsgebouwen waren kon men nauwelijks
van een centrum spreken. Maar de eerste warenhuizen met de nasleep van grote
en kleine winkelreeksen, deden de straten
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weer volstromen met vrouwen en kinderen en zij schiepen de behagelijke ‘animation’
van de echte binnenstad.
Een stedebouwkundige vondst is de Lijnbaan geweest, waar zich 75
kwaliteitszaken aaneenrijen tot een winkelfront van ongeveer een kilometer en de
brede versierde wandelweg tot een paradijs voor de voetganger is geworden. Alle
overige verkeer is eruit geweerd, met uitzondering dan van de kinderwagens, waar
de voetganger van straks voorlopig nog in wordt getransporteerd. Deze
oorspronkelijke en unieke winkelpromenade, al tot over de oceanen bekend, is een
moderne renovatie van de 19de eeuwse ‘passage’. Maar men ging nog verder terug
en sprak van een ‘gesublimeerde markt’, waar de open en uitnodigende architectuur
van de puien toe inspireerde (foto 4).
Deze stedebouwkundige scheppingen zijn tevens de uitdrukking van een
bemoedigend maatschappelijk verschijnsel: een grote mate van vrijwillige
samenwerking na de onaanraakbare zelfstandigheid van het economisch
individualisme.
Een indrukwekkend monument daarvan is het Groothandelsgebouw, door de
grossiers gemeenschappelijk gesticht en nu ruimte biedend aan 200 ondernemers
voor hun kantoren, magazijnen en toonkamers. Zulke collectieve gebouwen zijn
ook voor de kleine industrieën in het leven geroepen. Kolossen in het stadsbeeld
brengen hun eigen verkeersmoeilijkheden mee, ook al omdat het front aan de straat
niet willekeurig kan worden verlengd. In het Groothandelsgebouw is er de oplossing
voor gevonden van drie rijbanen boven elkaar: door de kelder, over de begane
grond en langs de eerste verdieping (foto 3).
De parkeerbehoefte schept zelfs in zo'n nieuwe, ruime en open stad door de
ontzaglijke toename van het aantal auto's een probleem. De brede wegen bieden
ruimte voor strooksgewijze opstelling. De expeditiestraten achter de
bedrijfsbebouwing geven gelegenheid tot laden en lossen. Speciale parkeerplaatsen
zijn verspreid over de binnenstad ontworpen. En toch moet de automobilist worden
gewaarschuwd, dat hij zijn wagen niet ‘voor de deur’ zal kunnen zetten en met een
redelijke afstand tot de parkeerplaats moet rekenen. Maar dat is nu juist wat hij zo
ongaarne doet! Het bijgeloof vanachter het stuur ziet eenieder tekort gedaan, die
honderd meter moet lopen.
Hierboven werden al terloops de expeditiestraten genoemd, die zoveel
goederenverkeer tot zich trekken dat elders storen zou. Een vondst zijn evenzeer
de hoven, ingesloten door bedrijfsgebouwen en gemakkelijk toegankelijk. Ook zij
helpen ertoe mee, de fronten voor de voetgangers vrij te laten.
Is dan in het nieuwe Rotterdam alles zaken en verkeer geworden,
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blokken in de ruimte en ruimte om de blokken? Inderdaad, functioneel is de stadskern
bij uitstek zakenkwartier. Waar zij dat ergens ter wereld nog niet is, is zij bezig het
te worden. Maar zij is tevens de zetel van het stadsbestuur. Het gespaarde stadhuis
uit 1919 lag niet gelukkig, vooruitgeschoven aan een drukke verkeersweg inplaats
van voornaam teruggetrokken op de eigen zelfstandige plaats. Een pleinvormige
ruimte aan de overzijde van de Coolsingel verbetert nu de situatie, vooral omdat
daar een representatief karakter aan wordt gegeven. Binnenkort verrijst er het
monument voor de gevallenen van de laatste oorlog, een werk van Mari Andriessen
(foto 2).
Ja, ook deze stad van beton, staal en glas krijgt haar tooi. Wat genoemd is ‘de
puriteinse bezorgdheid voor het equilibre’ brengt de neiging mee om aan de
gebouwen alle versiering te verwerpen of haar angstvallig terug te dringen. Een
minimum wordt dan zuchtend aanvaard, omdat de oude holbewoner in ons nu
eenmaal nooit geheel sterft. Hij sterft ook niet. Tienduizenden jaren heeft de mens
altijd alles versierd en zo lang hij nog een beetje geest, een beetje warmte, een
beetje fantasie, ja, een restant van levenskunst heeft zal hij het blijven doen.
Voor zover de tooi uit groen en bloemen bestaat is er geen probleem, althans
geen ander dan dat: hoe die tooi te handhaven. Veel moeilijker ligt de zaak bij
hetgeen de mens zelf moet voortbrengen. Van de onvolprezen bronzen Erasmus,
het meesterwerk van Hendrick de Keyzer uit 1621, wordt gezegd, dat hij als hij de
klok hoort slaan een blad omslaat van zijn boek. Nu hij achter elkaar ‘De verwoeste
stad’ van Ossip Zadkine en het Koopvaardijmonument van Fred. Carasso zag
verrijzen - om maar te zwijgen van het baksteen-reliëf van Henry Moore - zou het
ons niet verwonderen als hij geneigd zou zijn het oude wijze hoofd te schudden.
Het verhaal van tien jaren wederopbouw zou eenzijdig de indruk kunnen wekken,
dat het grote werk onder uitzonderlijk gunstige omstandigheden kon worden verricht.
Dit is maar zeer ten dele waar. De bevrijding kwam met een door de verwoestingen
welhaast lamgeslagen haven. Een derde van de kademuren en twee vijfden van
de outillage waren grondig vernield en de wederopbouw met een modernisering
daarbij inbegrepen vroeg jaren van ingespannen werk. Met de herbouw van de
binnenstad moest de stadsuitbreiding gelijk-op gaan, omdat wegens de schrikbarende
woningnood steeds nieuwe wijken uit de grond moesten worden gestampt. Dat ging
niet meer met het gemoedelijk laisser faire laisser aller, dat in de negentiende eeuw
voor Rotterdam - en waar niet? - zulke noodlottige gevolgen heeft gehad.
Maar de woningbouw heeft weinig stedelijke trekken, nog maar ten
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dele zelfs nationale. De afwisseling van hoog- en laagbouw, van traditionele en
montage-bouw, zowel als het streven naar organische wijkvorming doet zich overal
in de stadsuitleg gevoelen. Een Italiaans journalist was getroffen door de gelijkenis,
die Overschie had met nieuwe wijken aan de buitenkant van Milaan.
Toch ontbreekt het in Rotterdam ook op dit punt niet aan stoutmoedige concepties.
Een der slechtste voorbeelden van stadsuitbreiding in de periode rond de
eeuwwisseling is wel de bebouwing van de linker Maasoever, waar de stedebouw
nauwelijks een zelfstandige functie kreeg en het doodgeboren kind van de
havenuitbreiding bleef. Hoe radicaal daarmee gebroken is moge hieruit blijken, dat
het aaneengesloten stadslichaam daar eenvoudig niet verder wordt uitgebreid. Het
eindigt tegen een strook, die niet wordt bebouwd, een groengordel van niet minder
dan 260 ha plantsoenen, sportterreinen, waterpartijen, speelweiden en volkstuinen.
Eerst ten zuiden daarvan gaat de stadsuitbreiding voort met nieuwe wijken als
zelfstandige eenheden, ook weer in een rand van groen.
Verder naar het westen bij de Oude Maas wordt het geannexeerde dorpje
Hoogvliet van een nederig agrarisch centrum tot een heuse satellietstad omgebouwd
van circa 60.000 inwoners. Over satellietsteden, zelfstandige eenheden op
aanzienlijke afstand van de grote centra, is wel veel geschreven en gesproken,
maar hier is er werkelijk een aan het verrijzen, zodat ook op dit gebied Rotterdam
een stuk toekomst verwezenlijkt.
In één opzicht heeft de wederopbouw de wind meegehad: de gunstige
economische ontwikkeling heeft meer mogelijk gemaakt dan onder andere
omstandigheden te verwachten was geweest. Daarbij ging de haven voorop. Tegen
het aantal binnengekomen schepen van 1938 - het jaar van de oorlogsvoorbereiding
- is lang opgekeken als een niet meer te bereiken hoogtepunt. En toch is dat totaal
van ruim 15.300 schepen al in 1952 gepasseerd. Sinds 1955 zijn de 20.000 schepen
overschreden. Met een goederenomzet in het afgelopen jaar van naar schatting 74
miljoen ton laat Rotterdam - met uitzondering van New York - alle overige
wereldhavens achter zich.
Hier doemen uiteraard tal van vragen op naar de aard van de goederen, de
herkomst, de bestemming en de wijze van behandeling, waar alleen
verkeersanalyses het antwoord op kunnen geven. Voor belangstellenden is op dit
punt de vakliteratuur gemakkelijk bereikbaar.
Genoeg is het in dit kader vast te stellen, dat de haven zich in een ongekende
bloei mag verheugen. Het was dan ook noodzakelijk steeds bedacht te zijn op
verdere uitbreiding. Op de rechter rivieroever waren
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de mogelijkheden uitgeput. Voor de aanleg van de Merwehaven tussen de twee
oorlogen was al een grensregeling met Schiedam noodzakelijk. Zo is opnieuw de
spade gestoken op de linker oever, waar het zogenaamde Botlekplan over een
gebied van 1350 ha in volle uitvoering is. Daar is al een stuk van Rozenburg bij
betrokken en nog gaat de blik verder naar het westen. Gesproken wordt van een
haven voor zeer diepgaande tankschepen op de westpunt van het eiland, grenzend
aan de bij vogelliefhebbers bekende Beer. En zelfs het strand der zee schijnt geen
onherroepelijke grens meer te zullen vormen. Het denkbeeld is gelanceerd van een
havenuitbouw buiten de kustlijn op de ondiepe Maasvlakte.
Bij dit alles spelen ook de behoeften van de industrie een grote rol. Het Botlekplan
omvat 900 hectaren verhuurbaar en inmiddels reeds voor de helft verhuurd terrein.
Rotterdam heeft in de industrialisatie van ons land een forse bijdrage geleverd,
vooral door de uitbreiding en vestiging van bedrijven, die behoefte hebben aan een
ligging aan diep vaarwater met een open verbinding zeewaarts. De scheepsbouw,
de chemische industrie, de olieraffinaderijen gaan daarbij vooraan. Vergeleken met
voor de oorlog is de aanvoer van ruwe olie tot het zeven- en achtvoudige gestegen.
Deze olie wordt hoofdzakelijk in de raffinaderijen van Pernis verwerkt, terwijl hun
produkten in grote hoeveelheden over de waterwegen worden uitgevoerd.
Ook industrieel dus een krachtige ontwikkeling. Spanningen op de arbeidsmarkt
nog vergroot door de schaarste aan woningen konden niet uitblijven; zij vormen de
laatste jaren een nijpend punt van zorg.
De snelle herbouw van de binnenstad gaat nu in een kalmer ritme over. Als dit
jaar enkele zeer spectaculaire bouwwerken voltooid zullen zijn: het nieuwe station,
de Bijenkorf van de Amerikaanse architect Marcel Breuer, de grote woongebouwen
rondom de Lijnbaan (en over wat langer tijd ook het spoorwegpostkantoor en het
ziekenhuis Dijkzigt met zijn 800 bedden), dan zal het even duren eer gelijkwaardige
projecten tot stand kunnen komen. Aan het nieuwe concertgebouw b.v. zal naar het
zich laat aanzien nog niet dadelijk begonnen kunnen worden.
Een rustpunt nodigt uit tot terugschouwen. Als geen andere stad geeft Rotterdam
gelegenheid tot het bepeinzen van wat dit midden der twintigste eeuw beleed.
Hetgeen tot stand kon worden gebracht biedt een hartversterkend beeld van
menselijke bedrijvigheid in een profusie van vindingrijke plannen. Ook in de
vruchtbaarheid van een volwaardige scheppingskracht? Het lijkt soms of het ware
plezier allereerst in het plannenmaken gevonden wordt. Dat is kras uitgesproken in
een boek van de
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Amerikaan Clarence S. Stein: ‘De ervaring leert, dat men een plan of een
architectonische oplossing nimmer als definitief kan aanvaarden en dat elk probleem
als het ware een nieuwe analyse vraagt, een benadering uit een nieuw gezichtspunt.
Heeft een denkbeeld eenmaal zijn bepaalde uitdrukkingsvorm gevonden en is het
min of meer avontuurlijke zoeken beëindigd, dan schijnt het zijn goede
hoedanigheden, zijn helderheid te verliezen’.
Hiermede zitten wij midden in de kikkerdril van de hedendaagse
kunstbeschouwing. Wij kunnen het ons natuurlijk in het geheel niet veroorloven in
een plan of een oplossing steeds maar iets voorlopigs te zien, dat nog weer een
nieuwe benadering vraagt. Er moet worden gekozen en gehandeld. Zodra het graven
en bouwen en construeren begonnen is, eindigt het avontuurlijke zoeken in een
onherroepelijk gegeven. Het is juist met vurigheid nagestreefd in de tempels en
kathedralen, in de paleizen en kastelen van het verleden, ja, in de eenvoudige
burgerwoning en de nederige boerenhofstede. Zij zijn niet alleen door hun soms
naamloze makers, maar door hele geslachten met overtuiging als definitief aanvaard,
zó definitief, dat hun vormenspraak eeuwen lang kon worden herhaald en genoten.
En nog kijken wij geboeid op naar deze scheppingen, onvervolmaakbaar, als een
ijskristal in de tijd gestold.
Het is voorbij. Als wij nu iets gemaakt hebben, komt er meteen de dorheid over
en blijkt de helderheid verdwenen. Het is een belijdenis van onmacht, die nauwelijks
nog hoop laat. Dit is de decadentie, die plannen maakt om het plan, die liever
experimenteert dan tot stand brengt, die behagelijk voortspint aan een droom en
vreest hem te verwezenlijken, die de twijfel en de besluiteloosheid bemint boven
het geloof en de daad.
Deze overwegingen hebben ons ver weggevoerd van het huidige Rotterdam. Het
is dan goed weer opnieuw te beginnen en de stad te zien door de ogen van een
vreemdeling. Wij kiezen een Zwitser, die enige jaren geleden in de Gazette de
Lausanne vertelde wat hem in Rotterdam het meest was opgevallen. Het was wat
hij noemde: ‘le goût du formidable’. Het is treffend gezien, onverschillig waar de
gedachten naar uitgaan: de havens, het Groothandelsgebouw, het Hofplein, de
Maastunnel, het Botlekplan, de Zuiderparkgordel.
‘Le goût du formidable’.
De Rotterdammer Fockema Andreae wilde Nederlandse industriëlen eens tot
groter durf prikkelen en zei, dat zij de polsstok verder moesten wegzetten. Het is
niet teveel verondersteld, dat het Rotterdam van de twintigste eeuw eenmaal zal
worden geprezen, omdat het de polsstok zo ver heeft weggezet.
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Wetenschappelijke kroniek
Dr. F. Peeters
Pijnloze bevalling
EEN brief in de bus.... 27 december 1955.... Paus Pius XII nodigde de vrouwenartsen
van heel de wereld uit om op 8 januari 1956 een audiëntie bij te wonen, waarin Hij
zou handelen over de pijnloze bevalling, en ons een antwoord geven op de vraag:
mogen wij, katholieke artsen, meewerken aan een wetenschappelijke vondst,
waarvan de resultaten het succes bewijzen maar waar een materialistische, voor
een katholieke arts onaanvaardbare, interpretatie is aan vastgeknoopt? Het betrof
het probleem van de baring zonder pijn volgens de psychoprofylactische methode
van Read-Pavlov.
Steeds heeft men getracht, de pijnen van het baren te bestrijden, maar tot nog
toe was er geen enkele volmaakte techniek van pijnverdoving bekend, d.w.z. een
techniek welke tegelijk de pijnen volledig zou wegnemen en dit gedurende heel het
verloop der baring; ontbloot zou zijn van elk gevaar voor toxicatie voor moeder én
kind; geen nadelige invloed zou hebben op de baarmoedercontracties, en ten slotte
de volledige actieve medewerking zou toelaten van de moeder in deze allerschoonste
moederlijke daad. In tegenstelling met alle vroegere technieken, waarin het er alleen
op aankwam de opgekomen pijn te bedaren, streeft de psychoprofylactische methode
ernaar, de pijn te voorkomen: ze zoekt naar de oorsprong van de pijnsensaties en,
daarvan uitgaande, naar het middel om deze sensaties preventief te bestrijden, en
dit niet, zoals vroeger, door het gebruik van pijnverdovende middelen, maar louter
door voorlichting en mededeling. Het is een verbale analgesie. Om dit te begrijpen
moeten we even terugkeren naar de reflexen-theorie van de Rus Pavlov (1849-1936).

De reflexentheorie van Pavlov
Wanneer een receptor geprikkeld wordt door een agens, van buiten uit of van in het
organisme zelf, dan wordt deze prikkel, als langs een elektrische leiding,
overgebracht naar het centraal zenuwstelsel: de hersenen. Van daaruit wordt de
prikkeling door bindingen op andere geleiders overgebracht, die bepaalde organen
innerveren, waardoor een specifieke reactie in de cellen van die organen wordt
verwekt. Dit is een zuivere reflex. Volgens Pavlov nu zijn er verschillende soorten
van reflexen: aangeboren (of ongeconditioneerde, absolute) reflexen en aangeleerde
(of geconditioneerde) reflexen. Aangeboren of absolute reflexen bestaan er slechts
enkele: eetreflex, verdedigingsreflex, vrijheidsreflex, sexuele reflex, zuigreflex van
de pasgeborene. Het instinct zou de keten zijn van zulke aangeboren, gefixeerde
reflexen, waardoor een zekere adaptatie aan de buitenwereld mogelijk wordt. Daar
er echter voortdurend moet gereageerd worden op een veelvuldigheid van stimuli,
op een veelvuldigheid van niveaus, is deze aanpassing aan de buitenwereld
onvoldoende om het leven te verzekeren. Een pasgeboren dier kan niet in leven
blijven met zijn ongeconditioneerde reflexen alleen. Vandaar ontwikkelt zich een
andere soort van reflexen, door Pavlov
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duidelijk aangetoond in proeven als de volgende. Wordt aan de hond voedsel
toegediend, dan secreteert hij speeksel op het ogenblik dat het voedsel in aanraking
komt met de smaakreceptoren van de tong. Doch vanaf de tweede keer dat wij hem
eten geven, gaat hij reeds bij het zien van het voedsel speeksel secreteren zonder
aanraking der smaakreceptoren. Laten wij nu, bij een volgende proef, vóór het eten
een bel rinkelen, en herhalen we deze associatie, bel - eten, meerdere malen, dan
stellen we een nieuw fenomeen vast: het geluid van de bel volstaat om de
speekselsecretie te verwekken, zonder dat het dier voedsel krijgt. Dit is een
opgebouwde of geconditioneerde reflex.
In tegenstelling met de aangeboren reflexen zijn de geconditioneerde reflexen
tijdelijke verbindingen van een bepaalde activiteit van het organisme met de
omgeving. De speekselsecretie van de hond wordt in deze proeven niet verwekt
door het toedienen van het voedsel (absolute prikkel), maar door het rinkelen van
de bel (onverschillige prikkel). Elke onverschillige prikkel van de buitenwereld kan
door associatie met een absolute prikkel een geconditioneerde reflex vormen. Elke
tijdelijke binding met het milieu bouwt verder een nieuwe reflex in het zenuwstelsel
op, en hoe langer deze toestand blijft inwerken, des te vaster wordt de binding van
deze inplanting.
Die tijdelijke binding heeft als zetel de hersenschors. Hoe minder ontwikkelde
hersenschors er dus aanwezig is, des te minder reflexen kunnen opgebouwd worden,
des te minder aanpassing aan de buitenwereld is er. Hoe hoger men in de
gedifferentieerde dierenwereld opklimt - met de mens als hoogtepunt -, des te meer
geconditioneerde reflexen worden er opgebouwd.
Nu kunnen deze reflexen echter door andere, tegelijk optredende, prikkels
geïnhibeerd of gewijzigd worden. Wordt, op het ogenblik van het rinkelen met de
bel, een deur hard dicht geslagen, dan inhibeert de hond zijn speekselsecretie.
Indien deze bijkomende prikkel echter herhaaldelijk optreedt, verliest hij zijn
ongewoonheid, en de opgebouwde reflex - speekselsecretie bij het rinkelen van de
bel - vindt zijn stabiliteit terug. Daar er in een normaal milieu steeds verschillende
prikkels, van allerlei aard, samen optreden, welke tegelijk exciterend en inhiberend
op elkaar en op het organisme inwerken, bestaat de activiteit van het hoger
zenuwstelsel van het dier juist in de analyse en synthese van deze verschillende
prikkels en signalen, komende van de buitenwereld én van het inwendig milieu, en
dit door middel van bepaalde analysatoren, welke hier niet verder hoeven besproken
te worden.
De mens nu wordt aangesproken door een signaal van een heel bijzondere soort:
de taal, de spraak. Hij reageert daarop op een heel aparte wijze, anders dan het
dier. We kunnen een hond speeksel leren secreteren door het woord ‘bel’ uit te
spreken. Op een zelfde wijze kunnen we een mens conditioneren met hetzelfde
woord, b.v. door het woord ‘bel’ onmiddellijk te laten volgen door een elektrische
prikkel in de hand: hij zal, alleen reeds bij het horen van het woord ‘bel’, zijn hand
terugtrekken, ook zonder dat er een elektrische prikkel volgt. Maar indien wij na een
tijd, wanneer deze tijdelijke binding goed gestabiliseerd is, een bel laten rinkelen in
plaats van het woord ‘bel’ uit te spreken, dan zal de hond geen speekselsecretie
vertonen, terwijl de mens zijn hand zal blijven terugtrekken, juist alsof de vroegere
prikkel, het woord ‘bel’, ware gehoord.
Dank zij de inhoud, de betekenis van de woorden, wordt de taal het signaal van
het signaal: het woord op zichzelf kan om het even welk direct signaal,
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uitwendig of inwendig, vervangen. De spraak vervangt de prikkel, en kan dezelfde
acties en reacties van het organisme verwekken als de prikkel zelf. Veel
geconditioneerde reflexen worden aldus opgebouwd, veel tijdelijke bindingen worden
aldus gelegd door middel van de spraak. Dit juist maakt de menselijke opvoeding
mogelijk, het mededelen van experiëntie en overlevering. Van dit inzicht gaat, zoals
we verder zullen zien, de psychoprofylactische methode voor de pijnloze baring uit.
Eerst dienen we hier echter nog twee dingen aan toe te voegen. Ten eerste
vormen de geconditioneerde reflexen, en vooral diegene welke opgebouwd worden
door middel van de taal, zich bij de mens veel sneller dan bij het dier; ze zijn bij de
mens bovendien veel stabieler, zodat ze zelfs jaren lang kunnen blijven bestaan.
Ten tweede: aangezien de taal ook dienst doet als inwendig signaal, is het duidelijk
dat zelfs fysiologische processen in het organisme niet ontsnappen aan de
werkingskracht van het woord. Wordt, bij een mens onder hypnose, de maag leeg
geheveld, dan verandert de samenstelling van het maagvocht al naargelang wij
hem van brood, melk, bouillon spreken. Ook de secretie van de gal past zich aan
de verschillende voedselbestanddelen aan welke de gehypnotiseerde gesuggereerd
worden. Zelfs zonder hypnose kan de spraak dezelfde organische uitwerking hebben
als de prikkel zelf.

Het probleem van de pijn
Wij willen hier niet ingaan op de problemen van de pijnreceptoren, van de
pijngeleiding of van het pijncentrum. Het volstaat, te weten dat het pijncentrum
gelegen is in de hersenen: in de hersenschors volgens Pavlov, in de thalamus
volgens Head.
Grijpen we eerst even terug op de proeven van Pavlov. Verwekt men met een
elektrische prikkel een brandwonde op de voetzool van de hond, dan krijgt men
ogenblikkelijk een pijnreactie. De brandwonde is een destructieve excitans, een
afbrekende prikkel; ze is een onconditionele (absolute) excitans van de
verdedigingsreflex. De pijnreactie is hier dus een ongeconditioneerde reflex. Maar
zelfs met deze destructieve prikkels kan men nu geconditioneerde reflexen
opbouwen. Pavlov ging zijn hond de brandwonde toedienen op het ogenblik zelf
dat hij hem te eten gaf. De hond reageerde daarop steeds minder en minder met
een pijnreflex, steeds meer en meer, en ten slotte uitsluitend met een
speekselsecretie. Was de hond lang genoeg geconditioneerd met de associatie
brandwonde - eten, dan gaf Pavlov hem ten slotte nog alleen de elektrische prikkel
zonder eten, en de hond reageerde op die brandwonde zonder eten uitsluitend met
speekselsecretie zonder pijnreactie. De destructieve prikkel is aldus het signaal
geworden, niet meer van de gewone reactie van de hond op de pijn, maar van een
voedselreactie: de absolute afbrekende excitans werd veranderd in een
geconditioneerde excitans van de voedselreflex. M.a.w. er is een tijdelijke binding
gelegd tussen de corticale localisatie van het pijnsignaal en die van het centrum
van de speekselsecretie. Een excitatie, welke normaal pijn veroorzaakt, kan afgeleid
worden langs andere wegen, om dan geheel andere effecten te veroorzaken.
Zo kan de meest intense pijn verzacht worden of verdwijnen alleen reeds door
middel van een andere sterke en niet pijnlijke prikkel. Maar eveneens kan, door het
spel van bindingen in de hersenschors, pijn veroorzaakt worden door een
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prikkel die normaal pijnloos is. Dit is van kapitaal belang voor het ontstaan van de
pijn in de baring.
Gelijksoortige proeven op de mens, welke ons te ver zouden leiden indien we ze
volledig wilden uiteenzetten, brachten dezelfde uitslagen aan het licht (1949). Een
prikkel onder de pijndrempel kan, onder invloed van een echte excitans, pijn
veroorzaken, en omgekeerd verwekt een echte pijnprikkel bij een normaal individu
soms geen pijn wanneer een onverschillige stimulans tussenbeide komt. Plaatsen
wij bij een persoon een buisje heet water op de huid (pijnlijke prikkel), dan nemen
we een pijnsensatie waar. Laten we vervolgens de applicatie van heet water op de
huid gepaard gaan met een onverschillige stimulans, b.v. plots licht maken, dan
gaat, na een tijd, dezelfde pijnsensatie zich vertonen alleen reeds bij het maken van
licht: de onverschillige prikkel geeft dezelfde vasculaire reactie als een werkelijke
prikkel. Wanneer deze geconditioneerde reflex dan weer gestabiliseerd is, legt men,
telkens wanneer plots licht gemaakt wordt, een buisje lauw water op de huid, dat
dus op zichzelf geen pijn veroorzaakt. Na een tijd van stabilisatie verwekt het lauw
water, alleen door de associatie met het plotselinge licht, een pijnsensatie. De
proeven worden verder doorgevoerd, door met de spraak dezelfde reacties op te
roepen als met een echte excitans: in plaats van de tube heet water op de huid te
leggen zegt men eenvoudig: ‘Ik leg het buisje heet water op de huid’, en de pijnreflex
treedt op. Zo kunnen woorden, zo kan de taal een zeer sterke conditionele prikkel
worden in het ontstaan of het verdwijnen van de pijn.

De pijnen van de bevalling
De baring geschiedt door contracties van de baarmoeder, die tot gevolg hebben
dat de baarmoeder zich ontsluit om het kind uit te drijven. De laatste veertien dagen
van de dracht treden de zogenaamde voorweeën op: weinig krachtige, weinig
pijnlijke, onregelmatige weeën, die stilaan, naarmate het uur van de bevalling nadert,
overgaan tot echte weeën. Deze zijn veel sterker, pijnlijker, duren langer (0,5 tot 1
min.) en komen regelmatig op, in het begin om het halfuur, vervolgens, wanneer de
bevalling nakend is, om de 3 à 2 minuten. Tegelijk wordt de pijngevoeligheid
verhoogd, daalt de pijndrempel. Aan de basis van de psychoprofylactische methode
ligt nu een grondprincipe, dat een hele omwenteling in de verloskunde heeft
teweeggebracht: de baring wordt er voorgesteld als een natuurlijke, fysiologische
daad, die in zich niet pijnlijk is. De bevalling is een normaal gebeuren, geen operatie,
geen ziekte, en alle pijn is bijgevolg abnormaal. Vanwaar komt dan de pijn?
Wanneer we de werking van sommige organen in ons organisme nagaan, organen
die vooral uit spieren bestaan, welke onafhankelijk zijn van de wil juist zoals de
baarmoederspier, dan merken wij dat deze organen regelmatig samentrekken zonder
pijn, zonder dat wij zelfs ook maar gewaarworden dat zij in werking zijn. Wij voelen
niet dat ons hart klopt, dat onze maag en darmen samentrekken. Maar indien er
een ongewoon element tussenbeide komt, b.v. een plotselinge emotie, zorgen,
kommer, overspannen toestand, dan wordt de cortex daarvan op de hoogte gesteld,
en het fenomeen wordt bewust: wij krijgen hartkloppingen, maagkrampen en andere
mogelijke pijnsensaties. Zo mag de baarmoeder, wanneer ze normaal werkt, geen
pijn veroorzaken. Gedurende heel het verloop van de zwangerschap doen zich
trouwens baarmoedercontracties voor, welke de vrouw niet eens gewaar wordt
(Braxton-Hicks). Maar deze pijnloze
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contracties worden opeens pijnlijk op het einde van de zwangerschap, als de baring
gaat beginnen. Waarom dan toch die pijn?
Volgens Velvoski zijn de pijnen van de baring psychogenetisch en zeer complex.
Een psychische factor, welke een gunstig terrein vindt in de hogere nerveuze
toestand van de vrouw onder invloed van de zwangerschap, speelt de hoofdrol in
de pijnen der baring. Daarbij spelen perifere factoren mee, waarvan de belangrijkheid
niet zo groot is als die van corticale oorsprong, al kan hun realiteit niet ontkend
worden.
De uitzetting alsook de ongewone verplaatsing van de baarmoeder en de
bloedvaten in het bekken, alsmede de sterkere baarmoedercontracties, vormen
prikkels die een excitatie kunnen teweegbrengen van de pijnreceptoren. In de tweede
fase van de bevalling, bij de uitdrijving, wordt het aandeel van deze perifere factoren
in de pijn nog groter: er wordt een tractie uitgevoerd op de banden, eileiders en
eierstokken, er ontstaat een drukking van de foetus op het perineum, dat in een
verder stadium aan een hevige uitrekking wordt blootgesteld.
Deze locale, perifere factoren komen echter slechts voor een klein deel tussen
in de genese van de pijn der bevalling; de hoofdfactor bestaat in een psychogenetisch
complex. De pijndrempel wordt sneller en hoger overschreden door bepaalde
exogene factoren. De voornaamste daarvan is de vrees. Vrees voor pijn doet de
pijn reeds voelen vóór ze eigenlijk opkomt: het spuitje van de dokter is pijnlijker dan
een toevallige speldenprik. Zo maakt de vrees voor de pijn van het baren de
baarmoederspier reeds hypertoon van in het begin: worden op deze hypertone
baarmoeder dan samentrekkingen uitgevoerd, dan wordt de pijndrempel vlug en
hevig overschreden.
Waar komt deze vrees vandaan? Ver hoeven we daar niet naar te zoeken. Wat
wordt er al niet verteld over de bevalling! Sterk gekleurde en aangedikte verhalen,
welke natuurlijk op een zekere waarheidsgrond berusten, daar de moeders niet
kunnen baren, totaal onwetend zijn over wat er met haar zal gebeuren en wat zij
moeten doen en laten. Zij ondergaan hun bevalling passief, ineengetrokken van de
pijn, in plaats van zelf de baring te leiden en er een actieve rol in te vervullen. Zijn
wij niet overtuigd dat een bevalling pijn moet doen? Wij zelf, als dokter, maken reeds
geen onderscheid meer; wij vragen aan de moeder: ‘komen de pijnen al regelmatig
op? zijn de pijnen nog te dragen?’. Alsof samentrekking van de baarmoeder en pijn
één zouden zijn. Wij kunnen zelf deze associatie moeilijk afleggen, en worden erin
gestijfd door de uitspraak van de H. Schrift: ‘In pijn en smarten zult gij baren’. Moeder
en dokter wachten de pijnen af als het eerste signaal van de beginnende baring.
Eeuwenlang bestaat deze associatie, contractie = pijn. En aangezien de sterkte van
een geconditioneerde reflex gemeten wordt naar de duur van de associatie, kan
men allicht een oordeel vellen over de stabiliteit van deze pijnreflex. Zo hevig zit
deze pijnreflex in de mens ingeworteld, dat een moeder die met succes bevallen
was volgens de methode van de pijnloze baring, aan de dokter bekende: ‘Van de
eerste tot de laatste pijn heb ik geen pijn gevoeld’, waarbij ze dus nogmaals, na een
maanden lange voorbereiding, contractie met pijn verwarde. Bovendien hebben we
nog rekening te houden met de geassocieerde vrees voor eventuele verwikkelingen,
als scheuren, verlostangen, bloedingen, mogelijke abnormaliteiten bij het kind, ten
slotte voor het eigen leven, wat het meest tot uiting komt bij moeders met reeds
vele kinderen.
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De vrees in het algemeen doet zich vooral voor bij die vrouwen die niets afweten
van hun eigen anatomie, niet de geringste notie hebben van het normale fysiologisch
fenomeen dat ze doormaken, bij vrouwen dus die helemaal ongewapend tegenover
‘het onbekende’ staan.
De pijnreflexen worden verder geconditioneerd, b.v. bij meerbarenden, door de
herinneringen aan moeilijkheden bij vorige bevallingen, welke in ruime mate de
intensiteit van de pijnsensaties kunnen verhogen. Het is bewezen dat vrouwen, bij
wie tijdens een vorige bevalling een verlostang moest aangelegd worden, later altijd
zeer pijnlijke baringen hadden, zelfs al waren ze volledig normaal. Tijdens het baren
zelf kan verder de geringste prikkel, hoe neutraal ook, de toestand verscherpen en
boven de pijndrempel brengen, b.v. de aanwezigheid van de moeder of
schoonmoeder met haar medelijdende gevoelsopwellingen en vaak weinig
aanmoedigende uitlatingen. Van ontzaglijk groot belang is de opvoeding, welke
gebeurt door de spraak. De pijndrempel wordt snel overschreden bij vrouwen die
in hun jeugd niets anders gehoord hebben dan ‘zaken waar onder fatsoenlijke
mensen niet over gesproken wordt’ en die zelfs een totaal verkeerde voorlichting
hebben meegekregen. De pijnen van de eerstbarenden hoeven geenszins onder
te doen voor die van een meerbarende, wat bewijst dat de spraak de macht heeft
om pijnsensaties te verwekken, ten minste even sterk als die van de sensatie zelf.
Het volstaat, met woorden een tijdelijke binding op te bouwen tussen contractie en
pijn, opdat pijn automatisch op contractie zou volgen. De pijngevoeligheid is
bovendien afhankelijk van de functionele toestand van de hersenschors: de
pijndrempel daalt bij overspanning, overwerking, zenuwachtigheid, bij ieder gebrek
aan rust en kalmte. Roepen, schreeuwen, alle agitatie omwille van de pijn drijft de
pijnsensatie op, put de moeder totaal uit, lichamelijk en geestelijk, zodat van de kant
van de moeder, op het ogenblik dat zij haar kind moet uitdrijven, alle actieve
medewerking wordt uitgesloten.

De pijnloze bevalling
Om de pijn te dissociëren van de baring en de bevalling pijnloos te laten verlopen,
zijn dus twee behandelingen geboden, welke grondig uitgewerkt zijn in de
psychoprofylactische methode. Eerst en vooral moeten de aanstaande moeders
psychisch voorbereid, als het ware wederopgevoed worden. Zij moeten ertoe komen,
alle vrees te verbannen, zodat ze een maximale ontspanning van de spieren en
vooral van de baarmoederspier mogelijk maken, waardoor, op het ogenblik van de
bevalling, de pijndrempel veel minder snel zal overschreden worden. Zij moeten
volledig ingelicht worden over alles wat er, bij de bevalling, met haar zal gebeuren
en van haar verwacht zal worden. Daardoor zullen zij vertrouwen krijgen en, op het
beslissende ogenblik, kalmte en rust aan de dag kunnen leggen.
Ten tweede moet ervoor gezorgd worden dat de pijn die toch nog zou kunnen
voorkomen, in een andere geconditioneerde reflex wordt afgeleid. Met deze bedoeling
worden de vrouw bepaalde, elementaire gymnastische oefeningen aangeleerd:
ontspanningsoefeningen, waardoor ze haar spieren leert kennen en weet welke ze
bij de bevalling juist zal moeten gebruiken, en ademhalingsoefeningen, die ze
gedurende het hele verloop van de baring zal moeten toepassen. Deze laatste
oefeningen hebben een drievoudig doel: de pijnreflex tenietdoen door een andere
geconditioneerde reflex op te bouwen; een maximaal rendement
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aan zuurstof verkrijgen voor moeder én kind; de nodige rust en kalmte verschaffen
om de pijndrempel te doen stijgen.
Hoe gaat men bij dit alles nu praktisch te werk? Al zal dit van streek tot streek en
van land tot land verschillen, in grote lijnen verloopt de psychoprofylactische methode
- de naam komt van de Russen - als volgt. Allereerst wordt de vrouw die pijnloos
wil bevallen, door de dokter overtuigd dat zij niet kán baren, dat ze nog alles heeft
te leren. Zij moet eerst en vooral leren waaruit de vrouwelijke geslachtsorganen
bestaan, wat bevruchting is, hoe het kind zich in haar schoot ontwikkelt, wat baren
is, en dan vooral wat ontsluiting van de baarmoederhals en wat uitdrijving van het
kind is. Dit alles wordt haar klaar en duidelijk aangeleerd met behulp van lichtbeelden
en filmen, zij wordt rondgeleid in het moederhuis, waar ze kennis maakt met alle
instrumenten, zodat niets haar kan afschrikken wanneer ze in het moederhuis zal
komen bevallen. Daar zij niet kan baren - zij heeft het nooit geleerd - leert men haar
dit aan, zoals men haar zou leren fietsen of zwemmen. Vooral moet zij weten dat
baren geen passief ondergaan is, doch een actief medewerken, dat zij de baring
zelf moet leiden en regelen. Zij moet ertoe komen, elke contractie te beheersen,
elke pijn actief te vermijden, met heel haar wil verdedigingsmechanismen in werking
te stellen tegen het opkomen van de pijn, en haar krachten te sparen voor de fase
van de uitdrijving, kortom, zij moet leren menswaardig te baren, in volle bewustzijn,
met volle kennis van zaken en zonder pijn. Zij moet leren haar kind te zien geboren
worden.
Het tweede deel van de lessen bestaat in het aanleren van ontspannings- en
ademhalingsoefeningen. Vooral de eerste, welke een buitengewoon kalmerende
invloed uitoefenen, zijn van het grootste belang en dienen thuis twee- tot driemaal
daags herhaald te worden. Het moeilijkst van al is wellicht de rust van de geest. De
moeder moet leren met ‘niets’ bezig te zijn. De ademhalingsoefeningen vergen ook
een hele studie. De vrouw moet het ritme aanleren dat ze in het begin van de baring
zal moeten uitvoeren, daarna hoe ze het zal moeten aanpassen wanneer de
ontsluiting gaat vorderen, om ten slotte tot een heel ander ritme over te gaan bij het
uitdrijven van het kind. Het is onmogelijk, dit ritme te kennen en vol te houden zonder
voldoende voorbereiding. Daarom moet aan de moeders de raad gegeven worden,
al de lessen te volgen en dit vanaf de vijfde maand van de zwangerschap.
Indien de aanstaande moeder regelmatig de lessen volgt en thuis haar oefeningen
trouw herhaalt, bestaat er alle kans dat zij zal baren zonder pijn en in het volle
bewustzijn van het grote gebeuren dat zich aan haar voltrekt. Dit bewustzijn en de
pijnloosheid staan trouwens in nauwe correlatie. Soldaten aan het front staan soms
zo gespannen op hun doel, de vijand, dat ze eventueel een schotwonde in het been
of de arm niet eens aanvoelen als pijn. Een positieve, bewuste houding tegenover
een bepaald feit, zij het nu soldaten tegenover de vijand of de moeder tegenover
de bevalling, is in staat om alle pijnreactie weg te nemen.
Ten slotte weze nog opgemerkt dat deze techniek van de pijnloze bevalling niet
zo maar een of andere ‘truc’ is. Het is een wetenschappelijke methode, die verstandig
moet toegepast worden en die inspanning vraagt zowel van de aanstaande moeder
als van de dokter en het verplegend personeel. Het ware wenselijk dat onze hele
gemeenschap vertrouwd zou geraken met deze methode, opdat geen nieuwe
geconditioneerde pijnreflexen meer zouden opgebouwd worden,
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opdat eenmaal een einde zou komen aan de obsessie dat baring noodzakelijk
gepaard moet gaan met pijn.

Voordelen van de nieuwe methode
De psychoprofylactische methode is volkomen schadeloos voor moeder en kind:
zij is de enige natuurlijke, fysiologische techniek, waarbij alle schadelijke invloeden
van pijnverdovende geneesmiddelen worden uitgeschakeld. - Ze laat een actieve
en volledige medewerking toe van de moeder, die een van de schoonste daden van
haar leven stelt: het leven geven aan haar kind. Daarbij ziet zij het kind geboren
worden, wat, psychisch gezien, een factor is van kapitaal belang. - Door de rust van
het zenuwstelsel, en het weglaten van alle pijnverdovende middelen worden de
baarmoedercontracties bevorderd. - Door de betere baarmoedercontracties, door
de methodische ontspanning van de spieren, door de hulp van een efficiënte
buikpers, wordt de duur van de baring merkelijk verkort. De gemiddelde duur van
de ontsluitingsfase bij een eerstbarende bedroeg vroeger van 10 tot 20 uur, bij een
meerbarende van 4 tot 10 uur. Met deze nieuwe methode duurt dezelfde fase van
3 tot 6 uur bij een primapaar, van een halfuur tot 3 uur bij een multipaar, wat dus
een vermindering betekent van ongeveer een derde. - De nieuwe methode kan,
gedurende het hele verloop van de bevalling, de pijn volledig wegnemen of, beter,
voorkomen. Ook de naweeën kunnen aldus bestreden worden. - In de loop van de
verlossing treden minder verwikkelingen op: minder scheuren, minder bloedingen
enz. Minder verlostangen zullen moeten aangelegd worden, en waar men vroeger
genoodzaakt was een keizersnede te doen, zal men nu met een gemakkelijke
verlostang het kind ter wereld kunnen brengen dank zij de actieve medewerking
van de moeder. - Verder zal de moeder niet meer uitgeput worden door een
langdurige en pijnlijke bevalling. Daar zij voedsel mag nemen in de loop van de
ontsluitingsperiode en daar ze anderzijds geleerd heeft haar krachten te sparen,
zal zij de bevalling kunnen beëindigen in een uitstekende conditie, met het gevolg
dat de borstvoeding en de lactatie, door een betere functionele werking van de
cortex, daarvan een gunstige invloed ondervinden. De dag zelf van de bevalling
mag zij het bed verlaten. - Wat ten slotte de invloed van deze methode op het kind
zelf betreft, deze doet zich zowel rechtstreeks als indirect voelen. Er zal minder
zuurstoftekort voor de pasgeborene zijn, en als gevolg daarvan - en mede van het
feit dat de verlostang, welke soms hersentraumas kan veroorzaken, minder wordt
gebruikt - zullen er minder epileptische, achterlijke en andere abnormale kinderen
geboren worden.

Resultaten van de nieuwe methode
Wie het niet gezien heeft, staat er ongelovig tegenover. Wie het eens heeft
meegemaakt, is er enthousiast over en wil geen bevalling meer meemaken volgens
de oude methode.
De Russen beweren 80 à 85% van de vrouwen pijnloos te verlossen, wat voor
een wetenschappelijke vondst in de geneeskunde als een machtig succes mag
aangezien worden. De oorzaken van mislukking in de overige 15 à 20% zijn te
zoeken in een van de volgende factoren: gebrek aan oefeningen; onvoldoende
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bekken, abnormale liggingen; grote psychische shock, als een sterfgeval in de
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laatste dagen voor de bevalling, enz. In Rusland, waar de methode is ontstaan,
werden in 1953 300.000 bevallingen volgens de psychoprofylactische methode
uitgevoerd. In China werden vorig jaar 700.000 kinderen ter wereld gebracht volgens
dezelfde techniek, met volledige pijnloosheid in 90% der gevallen. Nu zijn praktisch
alle landen ermee begonnen.

Christelijke waardering
Reeds in september 1951 schreef L'Osservatore Romano: ‘De woorden van God
tot Eva: “Gij zult uw kinderen baren in pijn en smart” verbieden de vrouw niet méér
om geneesmiddelen te nemen ten einde de barensweeën te verzachten, dan het
gebod aan Adam: “Gij zult uw brood verdienen in het zweet uws aanschijns” de
mens verbiedt om, in plaats van zijn handarbeid zich van een machine te bedienen’.
De Russen knoopten aan hun psychoprofylactische methode een materialistische
ideologie vast. Zij beweren dat hun systeem de oude gedachte bestrijdt, volgens
welke barensweeën onvermijdelijk en onveranderlijk zijn, daar zij klaarblijkelijk niet
door de wil kunnen overwonnen worden. En daar zij deze gedachte in de H. Schrift
meenden te vinden, willen zij met hun methode bewijzen dat de Bijbel het verkeerd
voorhad. Aangezien er, om wille van deze tendens, die aan de Russische methode
vastzit, voor katholieke artsen wel enige moeilijkheid bestond om deze methode bij
hun cliënteel ingang te doen vinden, werd aan de Paus gevraagd, om stelling te
nemen in dit probleem. Hij deed dit op 8 januari 1956. ‘De nieuwe methode wordt
dikwijls voorgesteld in het kader van een materialistische filosofie en beschaving,
en in tegenstelling met de H. Schrift en het Christendom. De ideologie van een
onderzoeker en een geleerde is op zichzelf geen bewijs voor de waarheid van wat
hij gevonden heeft’.... Ontdekkingen zijn niet heidens of christelijk omdat hun
ontdekkers respectievelijk heidenen of christenen zijn, ‘wetenschappelijke
ontdekkingen zijn waar omdat en in de mate waarin zij beantwoorden aan de
objectieve realiteit’. De waarheid van de materialistische ideologie wordt niet bewezen
door de wetenschappelijke resultaten van hun onderzoekingen. De overtuigde
christen kan tegelijkertijd gebruik maken van de nieuwe methode en tevens de
materialistische interpretatie ervan volledig verwerpen. En de H. Schrift dan: ‘In
dolore paries filios’? ‘Door deze straf aan het eerste ouderpaar en aan hun nageslacht
op te leggen, wilde God de mensen niet verbieden, en heeft Hij hen niet verboden,
om op zoek te gaan naar alle rijkdommen der schepping en deze te gebruiken....
Zo heeft God ook, toen Hij Eva strafte, de moeders niet willen verbieden, en heeft
Hij haar niet verboden, om gebruik te maken van de middelen die de bevalling
gemakkelijker en minder pijnlijk doen verlopen’.
En wij zijn naar huis gegaan met de gedachte, dit ook uit te werken, ieder in zijn
streek, aangepast aan zijn moeders. Wij zullen eraan meewerken, denkende aan
de slotgedachte van de H. Vader: ‘De christen hoedt er zich voor, staande tegenover
de wetenschappelijke ontdekking van de pijnloze bevalling, om ze kritiekloos te
bewonderen en er met overdreven haast gebruik van te maken; hij beoordeelt ze
positief en bezadigd, in het licht van het gezonde natuurlijke verstand, en in het
scherpere licht van geloof en liefde, dat uitstraalt van God en van het Kruis van
1)
Christus’ .

1)

L'Osservatore Romano, 9-10 januari 1956; vert. Katholiek Archief, XI, n. 7, 17 februari 1956,
kol. 162-164.
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Geschiedkundige kroniek
De bevolking der steden van 1400 tot 1800
Prof. Dr. M. Dierickx S.J.
‘L'HISTOIRE sans la démographie est une énigme’ zei J. Ruiz Almansa. Wanneer
wij weten dat Portugal slechts één miljoen inwoners had ten tijde van zijn grote
expansie in de 16e eeuw, begrijpen we dat dit land geen grootse kolonisatiepogingen
kon doen, maar slechts handelsfactorijen kon vestigen. Als wij weten hoeveel
christenen er in Rome en het Romeinse rijk waren in de eerste drie eeuwen, gaat
er ons opeens een licht op over de wijziging in de kerkvervolgingen. Wie niet gewaagt
van het groot aantal joden in New-York kan ook geen inzicht geven in de houding
der Verenigde Staten op verscheidene gebieden. Van de bevolkingscurve van
Frankrijk sinds 1850 kan men de uitschakeling van dit land als grote mogendheid
aflezen. En zo zouden we lang kunnen doorgaan. Slechts wie een juiste kijk heeft
op de bevolking der steden en landen is in staat om de economische en militaire,
de politieke en sociale, de godsdienstige en culturele geschiedenis te schrijven.
De burger van heden ten dage, die volledig gewend is geraakt aan de tienjarige
volkstellingen, aan de aangifte van geboorte, huwelijk en sterfgeval, en aan tal van
andere declaraties over zijn persoon, kan zich moeilijk voorstellen dat van dergelijke
demografische gegevens grosso modo vóór 1800 geen of nagenoeg geen sprake
is. Er werden vóór 1800, op een paar zeldzame uitzonderingen na, geen
volkstellingen met naam en toenaam gehouden, er bestond geen burgerlijke stand
en er werden geen bevolkingsregisters opgesteld.
Er bestaan echter wel documenten en registers die ons langs berekeningen en
schattingen veroorloven toch een zeker, ofschoon vaag, inzicht te krijgen in de
demografie van vroeger eeuwen. Nu is op dit gebied nog ontstellend weinig gedaan.
Daarom zullen de historici, de demografen en de sociologen met vreugde de
uitvoerige studie begroeten van Prof. Dr. R. Mois, over de stedelijke bevolking der
1)
Europese steden van 1400 tot 1800 . Het is een baanbrekend werk, dat gedurende
decenniën richtinggevend zal blijven.
Hijzelf noemt zijn onderzoek bescheiden een ‘inleiding’, omdat hij, afziende van
archiefonderzoek, alleen gepubliceerde gegevens verzamelt, hun waarde bepaalt
en de resultaten confronteert. In de ruimte beperkt hij zijn studie tot West- en
Midden-Europa ten westen van de lijn Koningsbergen-Triëst, m.a.w. ongeveer de
Germaanse en Romaanse wereld, zonder Skandinavië, maar met Tsjechië; daar
de gegevens over het platteland schaars zijn, bepaalt hij zich tot de steden. De vele
discussies betreffende de vraag, wat een stad is, opzij schui-

1)

Dr. Roger Mols, S.J., Introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XIVe
au XVIIIe siècle. Tome I: Les problèmes; Tome II: Les résultats; Tome III: Annexes (Recueil
trav. hist. phil., 4e sér., fasc. 1-3). - Ed. J. Duculot, Gembloers; Publ. Univers. de Louvain,
Leuven, 1954-1956, XXX-335, 557 en LXIX-354 pp., samen 1100 Fr.
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vend, poneert hij ‘Une ville est une agglomération qui se distingue du plat pays
environnant par une fonction centrale suffisamment développée’ (I, XXI). Ten slotte
beperkt hij zijn studie ook in de tijd: hij vangt aan wanneer de gegevens over de
bevolking ‘meer dan sporadisch’ beginnen te zijn, en eindigt wanneer de staten
aanvangen grote volkstellingen (recensements) te houden, d.i. vanaf het einde der
14e eeuw tot omstreeks 1800.

Opsporing en kritiek der bestaande documenten
In een eerste ‘boek’ onderzoekt de auteur welke demografische documenten bestaan
en hij rangschikt ze in twee groepen. Steden telden in tijd van belegering ‘het aantal
monden die brood eten’ of het aantal weerbare mannen, in andere omstandigheden
telde een stad het aantal belastingplichtigen, pastoors telden het aantal
‘communicanten’, in bepaalde gevallen telde een stad haar vaklui; een veel
voorkomende telling was die der ‘haarden’, der schouwen of der gezinnen. Deze
eerste categorie documenten bezorgt statische gegevens, aantallen op een bepaald
ogenblik, die echter nagenoeg nooit getallen betreffende de hele bevolking aan de
hand doen. Een tweede categorie documenten bevat dynamische gegevens: het
zijn vooral de parochieregisters waarin de doopsels, de huwelijken en de sterfgevallen
werden opgeschreven. Deze registers geven ons niet het aantal inwoners van een
stad, maar wel bepaalde inlichtingen die uiterst interessant zijn voor de demografie.
Die parochieregisters bestrijken vooral de 17e en 18e eeuw, maar toch is het oudst
bewaarde register van 1334. In de Zuidelijke Nederlanden heeft de
Sint-Michielsparochie van Brussel het oudste register, dagtekenend van 1482, terwijl
in Noord-Nederland Nijkerk de kroon spant met een register van 1524, op de voet
gevolgd door Kampen en Zierikzee.
Maar welke is de waarde van deze tellingen en van deze parochieregisters? In
een tweede ‘boek’ onderzoekt de geleerde auteur deze kwestie en toont zijn echt
kritische geest en evenwichtig oordeel, zoals hij in het eerste boek zijn verbazende
eruditie liet aanvoelen.
In onze tijd wil men weten om te weten, en de volkstellingen geschieden met een
hoge graad van objectiviteit, al is iedereen zich voldoende bewust dat de staat de
gegevens van de volkstellingen ook wel gebruikt, en al verdienen niet alle opgaven
van een telling, b.v. over de meest gesproken taal. of over de godsdienst,
onvoorwaardelijk geloof. Vóór 1800 werden de tellingen altijd gehouden met een
bepaald doel. De vraag moet dan ook gesteld worden of de teller zijn werk
gewetensvol verrichtte en of de te tellen personen zich alle aanmeldden; wij mogen
er zeker van zijn dat er tal van fouten in de lijsten van de weerbare mannen of van
schatplichtigen zijn ingeslopen. De parochieregisters, die meestal geen utilitair doel
hadden, zijn nogal te vertrouwen, al moeten wij zelfs daar, wegens slordigheid in
de opnamen of weglatingen, met een mogelijke vergissing van 10% rekenen. Er
zijn echter omstandigheden die meer waarde doen hechten aan bepaalde cijfers,
zoals wanneer een stad in de hoogste nood haar aantal weerbare mannen telde.
Maar wat betekent een cijfer betreffende het aantal communicanten? Zijn het die
burgers die tot de communie werden toegelaten, of degenen die hun Pasen hielden,
of het aantal uitgereikte communies in één jaar (dit laatste evenwel uiterst zelden)?
Als men opgeeft dat er zoveel ‘haarden’ zijn, betekent dit het aantal gezinnen, of
het aantal huizen, of het
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aantal schouwen, of het aantal stookplaatsen? Met welk coëfficiënt moet men
vermenigvuldigen om tot het aantal inwoners te komen?
Slechts één voorbeeld. Indien men, zoals Fokker deed, om tot het getal inwoners
te komen het aantal geboorten te Middelburg met 27 (d.i. een geboortecijfer van
37‰) vermenigvuldigt, dan zakte de bevolking van 30.000 in 1655 op 21.600 in
1725 om weer tot 27.500 in 1735 te stijgen en over een dieptepunt van 18.600 in
1760 te komen tot 22.000 in 1780 (de getallen zijn telkens op decenniën berekend
om uitzonderlijke jaren uit te sluiten). Maar veronderstel dat het percent geboorten
zelf schommelt tussen 36 en 46‰ in de eerste helft der 18e eeuw en tussen 31 en
39‰ in de tweede helft - cijfers die niets onwaarschijnlijks hebben -, dan bleef de
bevolking van Middelburg constant heel de 18e eeuw door.
Maar de gewone lezer zal zich waarschijnlijk meer interesseren voor de resultaten
dan voor alle heuristische en kritische bespiegelingen. In zijn derde en vierde ‘boek’
d.i. het tweede deel van zijn werk geeft Prof. Mols tal van belangwekkende gegevens,
waarvan wij er hier enkele voorleggen.

De Resultaten van het demografisch onderzoek
Het geboortecijfer, dat in verscheidene Westeuropese landen voor het ogenblik
tussen de 15 en 20‰ ligt, bedroeg van de middeleeuwen tot de Franse revolutie in
West- en Centraal-Europa gemiddeld 30 à 45‰. Men had dan ook ‘une natalité se
rapprochant du maximum physiologique’ (II, 537). Volgens de registers werden er
4 à 5 kinderen per huwelijk geboren. Aangezien er echter veel moeders bezweken
aan de kraamkoorts, en veel mannen tussen de 30 en 50 jaar stierven, zodat
opvallend veel weduwnaars en weduwen hertrouwden, moet men een gemiddelde
van 6 kinderen nemen per huwelijk tot het einde van de vruchtbaarheid.
Na ampel onderzoek van de beschikbare statistieken over de geboorten volgens
de maanden komt de auteur tot het besluit dat vele christelijke ouders aan onthouding
deden gedurende de vasten: ‘Bien que cela puisse paraître étrange pour nos
mentalités contemporaines, il semble donc établi que le comportement conjugal de
nos ancêtres n'ait pas ignoré l'abstinence quadragésimale’ (II, 299).
Het aantal onwettige geboorten was ontzaglijk veel hoger dan nu. Al wie enigszins
met de geschiedenis der vorsten uit die tijden vertrouwd is, kan dadelijk een heel
rijtje bastaarden van bepaalde prinselijke personen opnoemen. Wegens lokale
toestanden en bepaalde opvattingen werden veel onwettig geborenen niet
opgegeven. Toch kan men besluiten dat sinds 1600 hun aantal geregeld toenam,
totdat de anticonceptionele middelen in zwang kwamen. Het is opvallend dat de
‘malthusiaanse’ praktijken avant la lettre pas in de tweede helft van de 18e eeuw
en dan nog alleen in Frankrijk begonnen op te komen. Wel kenmerkt zich het
afnemen van de christelijke geest na 1600 door een ontstellende toename van het
aantal te vondeling gelegde boorlingen. Parijs gaf een afschrikwekkend voorbeeld:
in 1640-1649 nam het Gesticht der Vondelingen jaarlijks 305 kinderen op; in
1690-1700: 2115 en in 1770-1779: 6703 met het record voor 1772: 7676 d.w.z. 40%
van de gedoopten van Parijs. Zelfs als men er rekening mee houdt dat deze kindjes
van ver op het platteland naar Parijs werden gebracht zijn die cijfers nog fantastisch
hoog. Ook Milaan trok van heinde en verre de vondelingen aan, als men zo spreken
mag. Daar steeg
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het aantal jaarlijks te vondeling gelegde meisjes tussen 1660 en 1799 van 360 tot
1500, terwijl het aantal jongetjes schommelde tussen 86 en 104.
Het aantal kinderen dat stierf gedurende hun eerste levensjaar, bedroeg minstens
20%, dikwijls 30 à 35% en bereikte soms zelfs 55%, zoals te Wenen in 1728-1729.
Slechts de helft der geboren kinderen bereikte de volwassen leeftijd.
De steden van toen waren zeer ongezond. De huizen stonden dicht bij elkaar
gebouwd, hadden kleine kamers en een schaarse verlichting en verluchting. De
smalle ongeplaveide straten dienden ook als riool en als vuilnisbelt, terwijl kippen,
honden, geiten en varkens er rondliepen. Ook was het aantal sterfgevallen
aanmerkelijk hoger in de steden dan op het platteland (zoals nu nog om andere
redenen). De statistieken van Londen wijzen uit dat in 1730-1749 745 op 1000
gedoopten stierven gedurende hun ‘kinderjaren’, in 1750-1769: 630, en in 1790-1809:
413.
In lengte van eeuwen hebben de christenen gebeden: ‘A peste, fame et bello
libera nos Domine’. Het gebeurde in tijden van pest dat 1/10, 1/3 zelfs 1/2 van de
bevolking stierf. In 1630 verloor Napels, een stad van 200.000 inwoners door de
pest 40% van haar bevolking. De hongersnoden, zoals er nog steeds in Indië en
China voorkomen, waren echte rampen; in die tijden was er een nauw verband
tussen hoge broodprijzen en het aantal sterfgevallen. De oorlog, vooral een
langdurige oorlog, decimeerde de bevolking. Zo heeft de Dertigjarige Oorlog in
Duitsland de bevolking van hele gewesten met 50%, soms 60 à 70% en in bepaalde
gevallen met 80% doen dalen. Sommige steden waren tot dorpen vervallen.
Met de eeuwen steeg de gemiddelde leeftijd van de mensen. In Genève was deze
omstreeks 1550: 21 j. 2 m.; in de 17e eeuw: 25 j. 8 m. en in de 18e eeuw: 32 j. 9
m. Dit was niet toe te schrijven aan het feit dat de leeftijd van de ouderen van dagen
verlengd werd, maar aan het afnemen van de sterfte onder de kinderen en ook
onder de volwassenen.
Opvallend is dat het aantal sterfgevallen onder de jongens aanmerkelijk hoger
was dan onder de meisjes. In Ath waren er in 1780-1789 op 1000 sterfgevallen van
het mannelijk geslacht, 311 gedurende het eerste levensjaar, 164 van 1 tot 5 jaar,
en 55 van 5 tot 10 jaar; op 1000 sterfgevallen van het vrouwelijk geslacht waren er
188 gedurende het eerste levensjaar, 155 van 1 tot 5 jaar en 36 van 5 tot 10, m.a.w.
in de eerste tien levensjaren stierven 53% der jongens, tegen 38% der meisjes.
Ook onder de volwassenen van 30 tot 50 jaar was het sterftecijfer onder de
mannen aanzienlijk hoger dan onder de vrouwen. Dit was te wijten aan de gevaren
die de mannen te doorstaan hadden in de revoluties en de oorlogen en ook op hun
reizen, aan hun overdaad in eten, drinken, enz., en aan de slechte
arbeidsomstandigheden. Zelfs in tijden van pest en hongersnood stierven er meer
mannen dan vrouwen.
Al werden er gemiddeld 103 à 106 jongens geboren tegen 100 meisjes, toch was
het aantal volwassen vrouwen, wegens het grote verschil in sterfte zowel in de
eerste levensjaren als op de leeftijd van 30 tot 50 jaar, aanmerkelijk hoger dan dat
der mannen. En dit was in de steden nog veel meer het geval dan op het platteland.
Vele mannen zochten hun geluk in de krijgsdienst, anderen verhuisden naar de
koloniën of naar beginnende industriegebieden, waar de vrouwen altijd betrekkelijk
gering in aantal waren. Daar kwam nog bij dat vele meisjes van het platteland door
de stad werden aangetrokken, o.a. omdat een
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alleenstaande vrouw er gemakkelijker werk kon vinden. Behalve Rome, waar drie
parochies respectievelijk slechts 22, 21 en 12 vrouwen hadden op 100 mannen,
hadden nagenoeg alle steden een overschot aan vrouwen. Meestal waren er 105
à 115 vrouwen tegen 100 mannen, en als men alleen de volwassenen neemt komt
men tot getallen als 120, 130, 150 en meer vrouwen voor 100 volwassen mannen.
Dit stelde allerlei sociale, economische en religieuze problemen. Dit verklaart o.a.
de opzienbarende bloei der begijnhoven in de Nederlanden in de middeleeuwen.
Het aantal huwelijken schommelde geweldig en bedroeg gemiddeld 10 à 15‰;
na een pest of een oorlog sprong het aantal huwelijken meestal naar omhoog en
verdubbelde. Opvallend is ook dat in de steden de gemiddelde leeftijd van de
bruidegoms boven de 30 jaar lag, en die van de bruiden boven de 25 jaar. In de
18e eeuw was er een tendens om de huwelijken nog langer uit te stellen. Er waren
opvallend weinig weduwnaars, maar zeer vele weduwen, dit vooral wegens de
wanverhouding tussen het aantal mannen en vrouwen.
Wie enigszins met demografie vertrouwd is, kent ook de grafische voorstelling
van de bevolking volgens de leeftijd, wat in normale gevallen een onderaan breed
gebouwde en naar boven spits uitlopende bevolkingspiramide geeft. Vóór de Franse
revolutie zagen de grafieken van de bevolking er heel anders uit. De kinderen
beneden de 14 jaar vormden 30 à 42% der bevolking, soms waren er 37 zelfs 42%
niet-communicanten, dus te jong om door de pastoor tot de H. Communie te worden
toegelaten. De grafiek vertoonde naar boven toe soms geweldige insprongen, te
wijten aan een oorlog waarin de bevolking voor een deel was uitgemoord, of aan
de pest die duizenden, soms tienduizenden doden maakte in één stad. Nog een
derde element wijzigde de normale uitbouw van de stadsbevolking: deze had de
aanvoer van het platteland nodig, en het waren natuurlijk overwegend volwassenen
die naar de stad kwamen wonen.

Bevolking der steden
Honderd jaar geleden schreef men aan de middeleeuwse steden een bevolking van
100.000, 200.000 of meer inwoners toe. Dit is, sinds lange jaren trouwens, vals
gebleken. De middeleeuwse grootstad telde 10 à 60.000 inwoners, de gemiddelde
stad 2 à 10.000 en de kleine stad bleef beneden de 2000. In de 16e eeuw telde een
gemiddelde stad 5 à 20.000 inwoners en de grootsteden reikten uiterst zelden tot
de 100.000.
Italië heeft het eerst grote steden gekend. Toch telden in de 14e eeuw alleen
Venetië, Milaan, Firenze en Napels meer dan 50.000 inwoners. Napels vertoonde
de grootste levenskracht. Van 100.000 in de 15e eeuw ging het naar 150.000 in
1500, 280.746 in 1606 en, na een grote inzinking, ongeveer 300.000 in 1656, toen
de pest vreselijk toesloeg; in 1686 waren er nog maar 186.354 inwoners, maar dan
steeg de bevolking tot 426.339 in 1801. Rome werkte zich op van 30 à 40.000 in
de 14e eeuw tot 55.035 in 1526, het jaar vóór de vreselijke Sacco di Roma; het
telde 109.726 inwoners in 1600, 135.000 in 1699 en 166.948 in 1794. Milaan en
Venetië vielen, na hoogtepunten van respectievelijk 200.000 en 150.000 in 1630,
terug op 100 à 130.000 inwoners. De andere Italiaanse steden kwamen achterna.
In de Duitssprekende gebieden werden de ‘grote’ middeleeuwse steden later door
nieuwe steden totaal voorbijgestreefd. Keulen, ‘het Duitse Rome’, de
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grootste stad van Duitsland, telde in de 15e eeuw 30 à 40.000 inwoners, maar had
in de 18e eeuw nog steeds de 50.000 niet overschreden. De Dertigjarige Oorlog
ontvolkte vele steden: zo viel Augsburg van 40 à 50.000 in 1600 op 16.432 inwoners
in 1635. Berlijn zakte toen van 14.000 op 8000, maar telde als ‘Groot-Berlijn’ in 1688
reeds 50.000 inwoners en in 1790 150.000. De grootste stad werd echter Wenen,
de hoofdstad der Habsburgers, die in 1700 ongeveer 100.000 inwoners telde en in
1790 220.000.
Over Frankrijk zijn wij zeer slecht ingelicht. Volgens een telling van 1328 zou
Parijs toen 61.098 ‘haarden’ in 35 parochies gehad hebben, wat met het coefficiënt
5, tot 300.000 inwoners zou doen besluiten. Prof. Mols besluit wijselijk dat
waarschijnlijk 61.098 inwoners bedoeld zijn, wat nog een zeer hoog cijfer voor die
tijd is. In 1801 gaf de telling der Parijzenaars 550.000 inwoners. Voor vele
tussencijfers wordt, bij ontstentenis van volkstellingen, een brede baan voor de
fantasie vrij gelaten. In de 18e eeuw werden er zes tellingen in de Franse steden
gehouden: Lyon, de grootste stad na Parijs, telde in 1726 95.000 inwoners en in
1789: 138.684, terwijl Bordeaux, de derde grootste Franse stad, in 1789 82.000
inwoners telde.
In Groot-Brittannië en zelfs in heel Europa is Londen ongeëvenaard. Van 40.000
inwoners in 1377 stijgt Londen tot 75.000 in 1569. Na aanhechting van verscheidene
voorsteden heeft Londen in 1603 250.000 inwoners, in 1700 500.000 en in 1801
900.000. Nog meer opvallend dan voor Duitsland is, hoe de ‘grote’ middeleeuwse
steden volledig door andere werden voorbijgestreefd. Zo telde in 1801 Cambridge
10.000 inwoners, Oxford 12.000 en Canterbury 9000, maar Manchester had er
84.000, Liverpool 88.000 en Birmingham 74.000.
Laten wij ons overzicht eindigen met de Nederlanden. In de middeleeuwen ligt
natuurlijk het zwaartepunt in het Zuiden, in de 16e eeuw komt het Noorden stilaan
op, en daarna streeft het Noorden het Zuiden aanmerkelijk voorbij. De bevolking
van Gent wordt in 1350 geschat op 50.000, die van Brugge op 35.000 en die van
Ieper op 20 à 25.000; in de 16e eeuw was dit nog ongeveer zo. Brussel steeg van
25.000 in 1374 tot 50.000 in de 16e eeuw, en Antwerpen van 5000 in 1374 tot 20.000
in 1440, 50.000 in 1500 en over de 100.000 in 1560. Ten noorden van de Moerdijk
hadden in het begin van de 15e eeuw de grote steden een bevolking van 4 à 9000
inwoners. In 1514 hadden Leiden, Delft, Haarlem, Amsterdam en Dordrecht meer
dan 10.000 inwoners, maar geen enkele bereikte de 20.000. In 1557 had Amsterdam
reeds 35.000 inwoners, zoals Utrecht, in 1662 meer dan 100.000, in 1732 boven
de 150.000 en in 1795 221.000. Daarmee overtreft ze verre alle andere steden:
Rotterdam telde in 1795 53.000 inwoners, Den Haag 38.000, Utrecht 32.000 en alle
andere nog minder. In het Zuiden had Antwerpen in 1699 nog 67.132 inwoners om
daarna tot beneden de 50.000 te zakken. Brussel steeg in de 18e eeuw tot 80.000
inwoners, terwijl Gent tussen 40 en 55.000 bleef schommelen en Luik in 1650 40.000
zielen telde.
***
Met dit schamele résumé hebben wij even een blik geworpen in de rijke mijn welke
deze driedelige ‘Introduction’ voor de demografie betekent. Wie één of ander
onderwerp verder wil uitdiepen kan in de 60 bladzijden bibliografie een detailwerk
naar zijn gading vinden; wie over een persoons- of plaatsnaam alle gegevens van
het boek wil verenigen zal in de 109 bladzijden register alle ver-
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wijzingen aantreffen; en wie zich aan de rijke voetnoten niet voldoende kon
verzadigen, neme deel III ter hand om er nog 185 bladzijden voetnoten, die in de
eerste twee delen geen plaats vonden, en 50 bladzijden tabellen te vinden.
Nu kunnen er wel enkele vlekjes kleven aan deze studie. Men merkt dat het een
werk van lange adem is geweest en zo wijken de percenten van ramingen op twee
verschillende plaatsen soms 5% van elkaar af. In de exposés bewonderden wij de
vlotte, beeldrijke, vaak humoristische stijl, al kon deze meer gedrongen zijn. Zeker
is dit oeuvre, zoals het prospectus aangeeft ‘een onmisbaar werkinstrument voor
de historicus, de demograaf en de socioloog’. En de wens van de auteur is, dat het
spoedig, wegens komende talrijke demografische studiën moge voorbijgestreefd
zijn. Intussen brengt het ons op de hoogte van de stand der demografie in Westen Centraal-Europa en helpt, door zijn heuristisch en kritisch deel, de bestaande
documenten vinden en oordeelkundig gebruiken.
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Ethisch-religieuze kroniek
Rusland en Azië
Dr. K.J. Hahn
SINDS het Kremlin een jaar geleden zijn technisch-economisch hulpprogramma
voor Azië lanceerde en daarmee in de landen, waar tot nu toe de westelijke Drie of
de UNO de sociale en economische toestanden trachtten te verbeteren, de
zogenaamde ‘competitive coëxistence’ ontwikkelde, trad de relatie tussen Rusland
en Azië in een nieuw en voor de westelijke wereld verontrustend stadium.
Door de ‘competitive coëxistence’ is een nieuw element ontstaan, dat de Russen
een volkomen onverwachte toegang tot de aziatische volkeren en ook tot het
afrikaanse continent verschafte.
Het is intussen wel bekend geworden, dat de Russen aan deze landen meer
beloofd hebben dan ze in staat zijn te geven, omdat het hun klaarblijkelijk veel
moeite kost, de verplichtingen uit de reeds bestaande handelsovereenkomsten met
de europese landen na te komen. Het is echter duidelijk dat de basis van de goede
verstandhouding en de politieke toenadering tussen Rusland en Azië niet op het
technisch-materiële vlak te zoeken zijn. Rusland maakt op het juiste ogenblik en op
de juiste manier gebruik van de afkeer jegens het Westen, zodat de aziatische
volkeren in Rusland een vriend en beschermer tegen de vertegenwoordigers van
het oude kolonialisme zien.
Er bestaat dus een van buiten niet onmiddellijk zichtbare psychologische band,
die het Rusland mogelijk maakt, een voor het communisme gunstig klimaat in deze
landen te scheppen. Nu zou men menen, dat er tussen de sterk religieuze,
spiritualistische geesteswereld van de Islam en het Boeddhisme enerzijds en het
materialistische communisme anderzijds geen raakpunten bestaan, ja dat de
tegenstellingen zo evident zijn, dat in de toekomst een dialoog tussen Moskou en
Azië onmogelijk schijnt. Toch kan moeilijk ontkend worden, dat de verstandhouding
tussen de arabische landen, tussen India, tussen China en Sowjet-Rusland
buitengewoon goed is. Vanzelf rijst hier de vraag, of er behalve de
psychologisch-politieke constellatie nog een geestelijk substraat voor deze
ontwikkeling te vinden is, een geestelijk-culturele band, een aankopingspunt voor
een dieper gaande overeenstemming ondanks en naast de duidelijke tegenstelling
op bepaalde punten.
Dit is een zeer concrete en zeer belangrijke vraag; het antwoord hierop zou
duidelijk kunnen maken, of de ‘competitive coëxistence’ slechts een politieke
manoeuvre van zeer tijdelijke werkingskracht is of het symptoom van een
toenadering, die op fundamentele gedachten is gebaseerd. Een beslissend antwoord
is vanzelfsprekend niet mogelijk, maar uit een grondig onderzoek van de
geestesstromingen, die in Rusland en Azië werkzaam waren en nog zijn, zou men
tenminste op kunnen maken, of de geest van de aziatische en afrikaanse volkeren
open kan staan voor gedachten en visies, die het communisme in deze gebieden
propageert.
Een dergelijk onderzoek heeft de armeense theoloog en philosoof Emanuel
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Sarkisyanz ingesteld en het resultaat van zijn buitengewoon grondige studies vormt
een van de voornaamste publicaties over Rusland, die in de jaren na 1945 zijn
verschenen. Sarkisyanz, een leerling van Nikolai Berdjajef, heeft delen van dit boek
eerst als dissertatie aan de universiteit van Chicago voorgelegd en het geheel door
een ploeg van Duitse deskundigen onder leiding van de bekende Azië-kenner prof.
Helmuth von Glasenapp voor de publicatie in het Duits laten bewerken. Het boek
verscheen verleden jaar onder de titel: ‘Russland und der Messianismus des Oriënts’
(uitgeverij J.C.B. Mohr/Paul Siebeck te Tübingen) met een inleiding van de russische
philosoof Pitirim A. Sorokin van de Harvard University. De ondertitel geeft aan, dat
de auteur de politieke strekking van de in zijn boek onderzochte messiaanse
stromingen volkomen beseft: ‘Sendungsbewusstsein und politischer Chiliasmus des
Ostens’.
Het boek bestaat uit twee duidelijk gescheiden helften, namelijk een behandeling
van de geestelijke stromingen en onderstromingen van Rusland, die men in het
algemeen als het messiaanse ‘leitmotiv’ van het russische denken zou kunnen
beschouwen en vervolgens een analyse van de chiliastische en messiaanse
gedachten in de Islam, van de Mahdi-beweging, van de hiermee verwante ideeën
in India, Java, Burma en Tibet. De auteur heeft op grond van zijn kennis van de
russische en aziatische literatuur een materiaal verwerkt, dat voor de westerse
geleerde niet gemakkelijk toegankelijk is en hij heeft zich hierbij vooral ook
geconcentreerd op de gedachtenwereld, die niet slechts in de officiële kerkelijke en
politieke opvattingen, maar in de literatuur, de sekten en de verschillende politieke
groepen en revolutionaire acties tot uiting komt.
Bij een vergelijking van de beide delen van het boek blijkt dat de eerste helft, die
het Russische messianisme behandelt, een bijzonder indrukwekkend geheel vormt
en de lezer inderdaad met de achtergrond van het Russische en communistische
denken vertrouwd maakt. Vanzelfsprekend moet zich de auteur op enkele wezenlijke
gedachten concentreren, die echter zo scherp en overtuigend geprofileerd zijn, dat
zij als een indicium werken, dat de gehele geest verraadt.
Het bekendste voorbeeld van het Russische messianisme is de gedachte van
het Derde Rome, die in de eerste helft van de zestiende eeuw door de monnik
Philotheos uitgedrukt werd. Na de ondergang van het oude Rome had Byzantium
diens rol overgenomen en na de verovering van Constantinopel door de Turken
was volgens Philotheos Moskou - dat het christendom via Byzantium had ontvangen
- de taak toegevallen het Derde Rome te zijn. Philotheos sluit aan bij de tekst van
de Apocalyps en ziet de Kerk als een vrouw, bekleed met de zon, de maan aan
haar voeten en op het hoofd een kroon van twaalf sterren. Deze vrouw moest uit
Rome en Constantinopel vluchten naar het ‘Derde Rome, dat het nieuwe grote
Rusland is. Nu straalt zij, de enige apostolische Kerk, helderder dan de zon in de
gehele wereld; en de grote vrome Russische tsaar alleen leidt en beschermt haar’.
Deze voorstelling van de bijzondere functie van Moskou ten gunste van de gehele
wereld, de gedachte van ‘het heilige Rusland’, dat de zuiverste kern van het
christendom bewaart, is niet de enige vorm, waarin de messiaanse denkwijze van
het russische volk tot uitdrukking komt. Sarkisyanz wijst op de betekenis, die de
‘Pravda’ in het russische denken al sinds eeuwen heeft. ‘Pravda’ betekent woordelijk
‘waarheid’, omvat echter in het russische denken en in de russische geschiedenis
nog andere aspecten. ‘Pravda’ betekent niet alleen objectieve juistheid, maar ook
ethische rechtvaardigheid, ja gelukzaligheid. Daardoor wordt de Pravda tot een
ethisch en
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sociaal ideaal, dat tenslotte ook in het politieke denken een rol gaat spelen.
‘Russische Pravda’ heet een verzameling van wetten, die door Jaroslaw de Wijze
in de elfde eeuw waren uitgevaardigd, en zo heet nog het ontwerp voor een grondwet,
die een deelnemer aan de Dekabristen-opstand uit het begin van de 19e eeuw heeft
opgemaakt. Ivan de Derde, onder wiens heerschappij de byzantijnse rijksidee door
Moskou werd overgenomen, heet de ‘tsaar van de Pravda’ en in chronieken van de
zestiende eeuw is Rusland de staat van de Pravda. Niet alleen bij de religieuze
sekten leeft de gedachte aan de Pravda als eschatologisch doel, ook de
sociaal-revolutionaire stromingen van de negentiende eeuw denken aan de
verwezenlijking van de sociale rechtvaardigheid, als zij van de Pravda spreken. Nog
Gapon, de orthodoxe priester, die op de beroemde bloedzondag van 1905 aan het
hoofd van een processie van boeren en arbeiders met ikonen en beelden van de
tsaar naar het keizerlijke paleis getrokken was, schreef in zijn autobiografische
aantekeningen: ‘Ik ging naar de tsaar in het naieve geloof, Pravda te verkrijgen. Ik
leidde de processie tegen de kogels van de soldaten, om door mijn bloed de
vernieuwing van Rusland in de geest van de Pravda te bekopen’.
Deze diep gewortelde verwachting van de komst van een rijk der rechtvaardigheid
is in het Russische messianisme verbonden met bepaalde eschatologische en
theologische voorstellingen, die het messianisme nog verdiepen. Hier noemt
Sarkisyanz op de eerste plaats het ‘integralisme’, de wil, het gehele leven uit één
bron, in één grote synthese, te verklaren; het Russische denken was nooit
heteronoom of autonoom, maar theonoom, het zag alles geheel en al van God
afhankelijk. Alles wordt herleid tot een enkele bron, het zijn, zodat de typisch
westelijke wijsgerige scheiding tussen zijn en bewustzijn evenals bij de Aziaten komt
te vervallen. Dit geldt van de religieuze gedachtewereld, evenzeer als van de latere
revolutionaire wijsgeren: het abstracte denken uit het bewustzijn wordt gereïntegreerd
in de volheid van het concrete zijn. Ethisch neutrale wetenschap, kunst en economie
zijn voor een soortgelijk denken onmogelijk, alles wordt in een panethische synthese
samengevat; een universaal ‘integralisme’, of misschien beter monisme is het
kenmerk van dit denken. In de tijd van het materialistische marxisme noemt men
deze concentratie op een alles verklarend en alles beheersend principe ‘ideologisme’
- de geseculariseerde vorm van integralisme. Wie beseft, op welke fantastische
wijze de communisten alles uit een ‘wetenschap’ verklaren, die niet een werkelijke
objectieve wetenschap is, maar een soort magisch middelpunt van het denken, zal
de samenhang tussen het theologische en het politieke monisme niet ontkennen.
Het behoort daarom tot een oude traditie van het Russische denken, alle
geestelijke activiteit te oriënteren op het laatste doel, de wetenschap slechts te laten
gelden, zover zij als middel tot verlossing dient. Kennis moet tegelijk middel tot
verwezenlijking zijn, zodat iedere grote gedachte in Rusland tot een sociaal en
ethisch ideaal wordt.
Niet minder kenmerkend voor het Russische denken is de gedachte van de
‘opstanding’ en ‘wederopstanding’, die ook in de liturgie een zo voorname rol speelt;
het Paasfeest is het hoogtepunt van het orthodoxe liturgische jaar. Hierin uit zich
het motief van de transfiguratie en sublimatie van de wereld, van de aarde door
God, door de geest. Het goddelijke wezen doordringt de natuur en neemt haar op
in een hogere sfeer. De wereld wordt verheerlijkt, potentieel wordt de gehele wereld
tot Kerk, tot een verheerlijkte kosmos. Het lijkt gedurfd,
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dat Sarkisyanz hieruit ook de bijzondere betekenis afleidt, die de communisten aan
de materie hechten, maar het is duidelijk dat ook het begrip van de materie voor de
Russische communisten een pseudo-religieuze, bijna magische dimensie bezit,
waardoor het zich aan een rationele analyse onttrekt. Aan de hand van de
vroeg-communistische literatuur bewijst Sarkisyanz, dat de bolsjewistische mythe
van de proletariër aanknoopt bij de opstandingsidealen.
Dit alles heeft zeer zeker de communistische aanbidding van de georganiseerde
doordringing van de wereld beïnvloed. De adoratie van de machine als een
zuiverende, rechtvaardigheid brengende kracht kan worden opgevat als een
secularisatie van het streven, dat de wereld en de natuur wil sublimeren tot de
‘heilige aarde’, die de Russen bij Dostojewsky steeds weer uit enthousiasme en
dankbaarheid kussen. Hoe vaak ontmoet men bij de Russen de wrok van de mens
tegen God, omdat de wereld niet aan het ideaal beantwoordt, omdat er zoveel
geleden wordt. Iwan Karamasow stuurt God zijn entrée-biljet voor deze wereld terug
en de communistische boerendichter Jessenin - die voor zijn zelfmoord met zijn
eigen bloed een testament schreef - spuwde de hostie uit, omdat hij het lijden van
de wereld niet kon aanvaarden, het lijden, dat in de kruisiging van Christus is
belichaamd. Het lijden en de onrechtvaardigheid verhinderen de verwezenlijking
van de totale heiliging van de aarde. Uit deze overtuiging ontspringt een sociaal
ethos van ongekende intensiteit.
De kracht van dit streven zal men beter beseffen, als men zijn sporen terugvolgt
in de geschiedenis van de Russische godsdienst en vooral van de russische sekten.
De sterkste sekte, waarvan men de uitlopers tot in de eerste jaren van het
communistisceh regiem kan vervolgen ontstond in het jaar 1666, toen de
oudgelovigen zich van de orthodoxe kerk gingen scheiden, om trouw te blijven aan
de oude, de echte godsdienst. Hoewel veel van de stellingen van deze sekte slechts
op liturgisch terrein liggen, staat daarachter een geheel ander levensbesef. De
eschatologische en chiliastische denkwijze is scherp toegespitst, de sociale utopie
komt veel sterker naar voren. De sekte van de oudgelovigen verbindt zich met
opstanden van boeren en kozakken en haar aanhangers scharen zich ook om de
beruchte Poegatsjoff, die het Rijk van Katharina de Grote in gevaar bracht. Bij hen
is de voorstelling, dat de wereld, de geschiedenis ten einde gaat, bijzonder sterk
en de chiliastische bewegingen nemen daarom in deze tijd vormen aan, waarvan
men zich in het Westen nauwelijks een voorstelling kan maken. Tussen 1666 en
1690 moeten ruim 20.000 mensen zich zelf verbrand of gekruisigd hebben, omdat
zij de ondergang van de wereld nabij voelden en nog in de 18e en 19e eeuw worden
gevallen van zelfkruisiging vastgesteld.
Uit de sfeer van de raskolniki, de oudgelovigen, ontwikkelden zich verschillende
sekten, die aan de chiliastische gedachten een nog extremer gestalte gaven. Aan
het einde van de achttiende eeuw ontstaat de groep van de stranniki, de zwervers
en zoekers, die alle staatkundige en sociale binding als staat, gezin en ook de
eigendom ontkennen. Ze mochten geen geld gebruiken, verwierpen de indeling in
standen en waren van mening, dat het woord ‘mijn’ van de duivel stamde, omdat
God alles voor allen gemeenschappelijk geschapen had. ‘Ik heb een boek’ heet in
het Russisch: oe mjenja kniga = bij mij is een boek! In het keizerlijk wapen van de
adelaar zagen ze het teken van het apocalyptische beest. Iedere wereldlijke macht
was van de duivel. Andere sekten ontwikkelden wederom een eigen leer van de zin
van het lijden, dat zij vrijwillig op zich namen. Nog om 1900 waren er volgens
schattingen 25 miljoen oudgelovigen, waaruit
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men wel mag concluderen, dat hun invloed onder de oppervlakte van het officiële
orthodoxe denken sterker was dan soms naar buiten bleek.
Voor de denkstructuur van het Russische messianisme is vervolgens een idee
kenmerkend, dat ook sterk op de revolutionaire ideeën van de communisten gewerkt
heeft. De russische orthodoxie heeft reeds vroeg de gedachte van de ‘Sobornostj’
uitgewerkt, waarin zich het specifisch Russische gemeenschapsdenken bijzonder
duidelijk uitspreekt. Als eerste heeft Chomjakow, de bekende slawophiel, het begrip
van de ‘Sobornostj’ geformuleerd - woordelijk betekent dit Russische woord
‘samenzijn’, van ‘sobor’, d.i. kerkvergadering, kathedraal; men heeft het vertaald
met ‘symphonisch principe’ en ‘Oekumene’. Het betreft hier in wezen de voorstelling,
dat de verlossing niet gericht is op het individu, ook niet op de enkeling binnen de
gemeenschap der heiligen, maar op de gemeenschap als zodanig. Omdat de
enkeling nooit op zich zelf staat, maar opgenomen is in de wijde structuur van de
kosmos in het algemeen en dus ook altijd in en met gemeenschap bestaat, wordt
dus ook de wereld in haar geheel verlost. De slawophielen, die in de sobornostj het
symphonische principe uitgedrukt zagen, waren van mening, dat de concrete
maatschappelijke verschijningsvorm van dit principe de oud-slawische ‘Mir’, de
dorpsgemeenschap was, de basis van het collectieve leven van de Russische
maatschappij, waardoor vele sociale hervormers van de negentiende eeuw werden
geïnspireerd.
Uit deze conceptie vloeien enkele zeer typerende gedachten voort, die de
Russische intelligentia in de negentiende eeuw sterk hebben bezig gehouden. Er
werd o.a. op de grondslag van de sobornostj over de revolutionaire aanslag
nagedacht en de stelling verkondigd, dat de enkeling de moord op zich kan nemen,
opdat de anderen, de gemeenschap, nooit meer behoeven te doden.
Het is niet moeilijk zich voor te stellen, dat dergelijke religieus-wijsgerige motieven
langs verschillende wegen en na veelvuldige veranderingen tenslotte konden
bijdragen tot de mythe van de verlossing van het lijdende proletariaat. Het
lijdenscharisma is de Russische denkers nooit vreemd geweest. Het offer voor de
onderdrukten, de lijdenden en havelozen krijgt daardoor een diepe zin, het wordt
tot een vorm, waarin de enkeling deelneemt aan het algemene verlossingswerk,
waardoor hij tenslotte zelf verlost wordt.
Met dit onderzoek heeft Sarkisyanz in zeer belangrijke punten aangetoond, dat
de Russische vorm van het communisme een bepaalde historische gestalte bezit,
een messiaanse ondergrond, die men bij de beoordeling van het communisme niet
uit het oog mag verliezen. Dat het communisme de religieuze wortel tegelijk vervalst
en door de gigantische bureaucratie van een totalitaire staat ook de oorspronkelijke
gemeenschapsgedachte korrrumpeert, behoeft verder geen betoog. Het is echter
evenzeer duidelijk, dat het ook in de gedachtenwereld van de communist niet om
een in zich zelf logische denkstructuur gaat; veeleer kunnen zeer tegenstrijdige
elementen elkaar doordringen en naast elkaar bestaan. Het messianisme is een
aspect van het communisme, dat religieuze, historische en nationale oorzaken heeft.
Het handhaaft zich in de tijd van het stalinisme misschien slechts verborgen, maar
dit denken is zo diep verankerd in de Russische ziel, dat het onwaarschijnlijk, ja
onmogelijk lijkt, dat het al zijn kracht heden ten dage heeft ingeboet.
Vanuit dit messiaanse denken is de aziatische wereld te benaderen. Er is een
oude traditie in de Russische politiek en ook in de Russische filosofie, die zich geheel
en al van Europa afkeert en zich naar Azië richt. De rationalistisch-aristo-
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telische atmosfeer van Europa is voor het Russische messianisme inderdaad geen
ideaal klimaat. Voor niet weinige Russen opent zich Azië als een wereld, waarin de
religieuze universaliteit zuiverder te beleven en te verwezenlijken is dan in het door
rationalisme, verafgoding van de staat en individualisme ondermijnde Europa. De
armeense auteur onderzoekt ook dit aspect van de Russische geschiedenis zeer
nauwkeurig en gaat vooral ook de politieke gedachten van de Russische tsaren en
van hun adviseurs na, waaruit het ambivalente karakter van de houding tegenover
Europa en de ideeën over een mogelijke innerlijke verbondenheid tussen Rusland
en Azië duidelijk genoeg blijken. Vorst Esper Uchtomsky, die tsaar Nikolaj II op een
reis naar Oost-Azië had begeleid, was ervan overtuigd, dat Rusland en Azië nauw
met elkaar verwant waren, dat er een organische affiniteit tussen Rusland enerzijds
en China, Indië anderzijds bestond.
Ontmoet deze houding in Azië begrip en sympathie? Vanzelfsprekend heeft het
Leninisme als zodanig, dus als zuiver materialistisch wereldbeeld, bij de miljoenen
boeddhisten en mohammedanen in het begin ook daarom geen vriendschappelijke
gevoelens kunnen ontmoeten, omdat de communistische revolutie alle godsdiensten,
dus ook de Islam, binnen de Sowjetunie met alle middelen trachtte te onderdrukken
en uit te roeien. Maar een buurmanschap van enkele tientallen jaren en de met
verschillende tactieken werkende Russische propaganda heeft in gebieden, waar
grote economische en sociale nood heerste, een zekere bereidheid gevonden, om
naar de utopieën van algehele sociale rechtvaardigheid en gelukzaligheid te luisteren.
Daarbij blijkt nu, dat de aziatische volkeren gevoelig zijn voor het messiaanse
element, dat ook nog in het communisme schuilt. Het door Sarkisyanz in dit opzicht
geboden materiaal, dat Noordafrika, Burma, Java, India, Tibet en Perzië omvat, en
dat ook nog de jongste politieke geschiedenis van deze gebieden bij de behandeling
betrekt, toont duidelijk aan, dat messiaanse voorstellingen in de geschiedenis van
deze volkeren tot heden een zeer grote rol spelen en dat hier inderdaad een diepe
verwantschap met overeenkomstige stromingen in het Russische geestesleven
bestaan. Sarkisyanz stelt zich niet tevreden met dit slechts aan de hand van enkele
toevallige feiten en documenten te bewijzen; zijn analyse van de Mahdibeweging
bij voorbeeld raakt fundamentele gedachten van het mohammedanisme, zodat deze
hoofdstukken van zijn boek tot een schets van een islamitische staats- en
maatschappijleer uitgroeien. Toch ligt het accent op ideeën, die niet tot de officiële
leer van deze godsdiensten behoren, maar tot de zij- en onderstromingen, tot het
meer algemene volksgeloof en tot de politieke groeperingen. Evenals in Rusland
uiten zich deze eschatologische ideeën meer in sekten en extreme groepen, maar
dat neemt niet weg, dat zij diep in de ziel van het brede volk verankerd zijn en
daarom steeds weer in tijden van omwenteling en onrust naar boven komen.
Het is daarom geen wonder, dat aziatische leiders in het ‘heil’, dat het communisme
te brengen belooft, een aanknopingspunt vinden voor hun eigen, op godsdienstige
ideeën gebaseerde heilsverwachting. De voorbeelden, die Sarkisyanz aanvoert,
laten geen twijfel over de sterke suggestie, die van een ideale collectivistische staat
uitgaat, waardoor de geschiedenis en daarmee het lijden, de zwakheid en de
onrechtvaardigheid overwonnen worden. Juist deze stap uit de geschiedenis heeft
voor de Aziaten een grote aantrekkingskracht, zodat het geen paradox lijkt, een
weg te zien, die van de Mahdi-idee naar de
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‘Lenin-mythe’ leidt. Ook in het boeddhisme liggen kiemen van een
sociaal-revolutionair ideaal, dat door modernistische stromingen van het boeddhisme
reeds in het begin van de negentiende eeuw met het socialisme in directe verbinding
gebracht werd. Een van de voorvechters van deze stromingen, Lakshmi Nasaru,
zegt reeds in 1907: ‘The spirit of Buddhism is essentially socialistic, that is to say it
teaches concerted action (samanartha) for social ends’. (Sarkisyanz, p. 361). Een
boeddhist uit de helft van de twintigste eeuw gaat nog verder: in het boek van D.C.
Vijayavardhana, ‘Dharma-Vijaya or The revolt in the Temple’ (Colombo 1953) wordt
beweerd, dat ‘de vroege Sangha, zoals ze door Boeddha werd gesticht, echte
communisten insloot, waarvan het voorbeeld en de praktijk van de aarde is
verdwenen. Zij waren een klasseloze gemeenschap van gelijken...... Het boeddhisme
ontneemt aan de mensen hun bezitsstreven...... Het herstel van de absolute gelijkheid
zal een radicale verandering van de innerlijke houding van de mens vereisen’. (p.
361).
Het messiaanse perspectief komt ook tot uitdrukking in de woorden van de
vroegere minister-president van Burma, Thakin Nu, die in 1950 verklaarde: ‘Als het
linksradicalisme het wint, zou het einde van het privaat-eigendom gekomen zijn.
Het socialisme is daarom niet iets, dat vreselijk, minderwaardig of te verafschuwen
is. Het is de leer welke ons volk naar de eeuw van de toverboom, de Padaytha-boom,
terug kan brengen. Ik hoop duidelijk uitgedrukt te hebben, waarom wij een
socialistische staat willen opbouwen’, (p. 352 e.v.).
Uit deze weinige voorbeelden blijkt wel reeds dat in de dynamiek van het nieuwe
nationalisme der aziatische volkeren een mythe leeft, een eschatologische hoop op
algemene verlossing, die het moderne leninistische communisme gemakkelijk
vertekent en er hoofdzakelijk het chiliastische verlossingsstreven in ontdekt. Het is
volkomen juist, als Sarkisyanz bij de moderne leiders van het Kremlin niets meer
van het oerrussische messianisme kan vinden en van mening is, dat de diepe
religieuze krachten van het Russische volk geboeid liggen in een meedogenloze
bureaukratische verstarring, die het gevolg is van een ‘Verspiesserung’ van de
revolutie. Wij zijn gaarne bereid, dit voor de leiding van het communisme in de
ruimste zin, voor het brede kader van de functionarissen aan te nemen, geloven
echter uit de berichten, die de laatste tijd over Rusland verschenen, de conclusie
te kunnen trekken, dat de religieuze behoefte nog altijd bestaat en dat de irrationele
ideeën, die vooral in het messianisme liggen, in het Russische volk verder leven.
Uit het rijke en boeiende materiaal, dat de armeense filosoof over de messiaanse
stromingen en voorstellingen in Rusland en Azië heeft verzameld, moeten wij wel
besluiten, dat er aanknopingspunten te vinden zijn, die voor de relatie tussen Rusland
en Azië heden en in de toekomst van grote historische betekenis kunnen zijn.
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Sociaal-politieke kroniek
Frankrijk onder het vergrootglas
Yves van der Mensbrugghe
‘Les évènements m'ennuient, les évènements ne sont que l'écume des
choses. Ce qui m'intéresse, c'est la mer’.
P. Valéry aan A. Gide
DE Franse politiek blijft een raadsel voor drie vierde van de wereld en voor minstens
één vierde van Frankrijk zelf.
Constanten ontwarren in de politieke drijfveren en reacties is trouwens bijzonder
ingewikkeld: geschiedenis, psychologie, traditie, economie en cultuur spelen hier
immers een rol. Verschillende auteurs hebben het nochtans gepoogd; het Franse
1)
politiek klimaat werd o.a. door Alain, Siegfried, Thibaudet en Goguel dikwijls op
zeer oorspronkelijke wijze benaderd.
Aldus heeft Alain destijds, op de hem eigen sceptisch-intelligente manier, uitgelegd
waarom hij per slot van rekening radicaal stemde; hij zag daarin - zeer negatief
overigens - de beste beveiliging van het individu tegenover het staatsingrijpen.
Onmiddellijk na de oorlog heeft Goguel in een merkwaardige synthese het
onderscheid gemaakt tussen de linkerzijde als ‘parti du mouvement’ en de
rechterzijde, als ‘parti de l'ordre’. De keuze tussen beide hing volgens hem af van
het temperament: de voorzichtige en behoudsgezinde, bij wie gezag en orde meer
weerklank vinden, zal Laniel of Pinay steunen terwijl zijn meer progressistische
tegenhanger zich voor een al of niet gedeeltelijke omvorming zal uitspreken en
Mollet of Thorez zal toejuichen. In de stabiliteit die de linkerzijde zowel als de
rechterzijde gedurende meer dan een eeuw vertoonden, vond Goguel nog een
2)
bijkomend argument ten voordele van zijn thesis .
Deze navorsingen waren hoofdzakelijk psychologisch getint. Thans gaat men
een andere richting uit: de psychologie wordt niet verwaarloosd - zij blijft
fundamenteel - maar zij wordt in een breder kader behandeld met het gevolg dat
3)
zij beter verklaard en nauwkeuriger omlijnd wordt. Reeds had Duverger de
partijstructuur als zodanig bestudeerd en hadden talrijke monografieën over de
verkiezingsuitslagen en hun factoren de weg geëffend voor een meer
wetenschappelijke methode.
In dat opzicht verscheen zojuist een nieuw werk van de heer Charles Morazé,
professor aan het Institut d'Etudes politiques te Parijs. Het draagt als titel ‘Les
Français et la République’ en naar onze mening verdient het, wegens zijn
4)
baanbrekend karakter, de grootste aandacht .

1)

2)
3)
4)

Alain, Eléments d'une doctrine radicale, Parijs, Gallimard, 1925, A. Siegfried, Tableau des
partis politiques en France, Parijs, Grasset, 1930. A. Thibaudet, Les idées politiques de la
France, Parijs, Stock, 1932. F. Goguel, La politique des partis sous la IIIe République, Parijs,
Ed. du Seuil, 1946.
De vraag werd nochtans gesteld of deze grote indelingen steeds dezelfde waar dekten. cfr.
R. Rémond, La Droite en France de 1815 à nos jours, Parijs, Aubier, 1954.
M. Duverger, Les partis politiques. Parijs, A. Colin, 1951.
Parijs, A. Colin, 1956, 256 bl., verschenen in de ‘Collection des Cahiers de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques’.
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De boeiende ontleding welke de heer Mozaré van het Franse fenomeen ten beste
geeft aarzelen wij niet als nieuw en oorspronkelijk te bestempelen. Methodologisch
gezien belicht hij voortdurend het politiek verschijnsel met behulp van de demografie,
de geschiedenis en de economie. De uitslag spreekt boekdelen: talloos zijn de
5)
onverwachte parallellen en de diepzinnige opmerkingen die van een
bewonderenswaardig inzicht getuigen. Ongetwijfeld zullen vele aanwijzingen
naderhand nog moeten onderzocht en aan de werkelijkheid getoetst worden, maar
dit is het geval met elke rijk geschakeerde synthese.
Al wie de Franse toestanden wil omschrijven stuit op de uitzonderlijke complexiteit
der psychologie. ‘La France est une personne’, schreef Michelet en het is wel zo
dat al zijn karaktertrekken een schijnbaar hogepoos mengsel van tegenstrijdige
elementen uitmaken: de hartstochtelijk-egalitaire beginselen van 1789 en de hortende
verwezenlijking van de democratie, de grootse werken van Donzère Mondragon en
de middeleeuwse methodes van de landbouw, Pigalle en Vézelay, het artificieel en
spannend vuurwerk van het Parijse stadsleven en de dodelijke eentonigheid van
de provincie.... Eén aspect vasthouden en het andere negeren is onmogelijk, want
al die feiten bestaan gelijktijdig en, wat meer is, zij compenseren elkaar in een per
slot van rekening harmonisch geheel.
Deze eeuwige conciliatie biedt echter nadelen, die Mozaré scherp aan de kaak
stelt: ‘C'est que se croisent en ses terres toutes les contradictions du monde. Aucun
pouvoir ne peut vraiment prétendre commander à la France: la France commande
à ses pouvoirs’. Vandaar is een doortastende regeringsactie zo moeilijk en is het
dikwijls de administratie die stilzwijgend de leiding van het land in handen neemt.
De zin der Fransen voor theorie en abstractie is wel bekend. Maar wanneer het
om technische toepassingen gaat zullen zij dikwijls de voorsprong moeten inboeten
welke hun uitvindingen hun verzekerd hadden. Hun zin voor het juridische en
beschouwende heeft ten dele een historische grondslag: de lange instandhouding
van de monarchie die het politieke denken tot theoretische en radicale denkbeelden
aanzette, zelfs wanneer het sterk onder de invloed van het Engelse voorbeeld kwam
te staan.
De afkeer van het economische - en zelfs de onwetendheid ervan - is even
onmiskenbaar. Hij vindt zijn oorzaak in een zekere minachting voor bepaalde
hulpwetenschappen zoals statistiek en boekhouding en tevens in de zeer grote
materiële moeilijkheden bij het invoeren van de industrialisatie en de techniek in
Frankrijk.
In rechtstreeks verband met het vorige staat het malthusianisme. Juist wegens
de tegenstand die zij ondervond, heeft de industrie (en het bankwezen) steun gezocht
bij de staat, die door zijn beschermende maatregelen al te dikwijls de noodzakelijke
verwijdering van niet-renderende bedrijven belette. Vandaar ook relatief weinig
ondernemingszucht en een typische drang naar vaste en stevige waarden. Van een
wezenlijk triomferend privé-kapitalisme kan men in Frankrijk moeilijk gewagen.
Aldus nog blijft het landelijk en ambachtelijk karakter van Frankrijk doorslaggevend;
het lijdt geen twijfel dat de aarzeling tegenover de industrialisatie en de niet
aanpassing aan de moderne techniek oorzaken zijn van de talrijke omwentelingen
die sinds 1789 het land regelmatig in rep en roer hebben ge-

5)

Professor Morazé is ook de auteur van het klassiek geworden ‘La France bourgeoise’, bij
dezelfde uitgever.
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bracht. Mozaré wijst zeer terecht op het feit dat het Vichyregime, met zijn overal
rondgebazuinde terugkeer tot de aarde, psychologisch en economisch een werkelijke
regressie betekende.
Het kan niet anders of de politieke onzekerheid móet de resultante van al deze
elementen zijn. Theoretische bespiegelingen en avontuurlijke moed sturen aan op
radicale en extremistische stellingnamen, terwijl de terughoudende economische
voorzichtigheid en het malthusianisme in immobilisme vervallen. De tweespalt tussen
beide gaat gepaard met de aanwezigheid van talrijke partijen, die niet beschikken
over de nodige inkomsten en de nodige organisatie om aan volksopvoeding op
politiek gebied te doen.
Ook heeft het geen zin de verkaveling der partijen aan te klagen: zij is slechts de
getrouwe weergave van de ontreddering der publieke opinie. De plotse verkiezingen
van januari 1956 hebben dit best doen uitschijnen. Schrijver onderstreept - zoals
trouwens alle Fransen doen wanneer men op hun onophoudelijke regeringscrisissen
wijst - dat het administratief personeel veel stabieler mag heten dan elders in het
buitenland en dat de wisselingen in de regering dikwijls meer in het oog vallend dan
wel diepgaand zijn.
Blijkbaar wil Morazé ook afrekenen met enige mythen die hardnekkig stand
houden. Aldus de illusie volgens welke een verandering in de constitutionele
instellingen van Frankrijk erg nuttig zijn. In feite moet het openbaar en economisch
leven een grondige hervorming ondergaan. De grondwet, waarvan Frankrijk een
schitterende reeks van steeds ‘definitieve’ en steeds zeer tijdelijke exemplaren
voortgebracht heeft, is slechts de weerspiegeling van meer reële en minder juridische
factoren. Zo ook de mening dat Frankrijk een rijk land is.... Destijds was dit waar,
toen de landbouw het doorslaggevend element in de economie van een land
vertegenwoordigde. Nu is dit anders. De ondergrond is relatief arm aan grondstoffen,
de delvingsmoeilijkheden zijn soms zeer zwaar en de vervoersmogelijkheden zeker
niet gemakkelijk. Tot in de achttiende eeuw was de afwisseling en de verspreiding
der verschillende streken ongetwijfeld een voordeel, maar deze toestand is weinig
bevorderlijk voor de thans noodzakelijke specialisatie. Tenslotte de gevaarlijke mythe
die beweert dat Frankrijk automatisch elke crisis te boven komt. Terecht waarschuwt
schrijver tegen elk ongemotiveerd optimisme: hij laat duidelijk uitkomen hoe het
demografisch tekort oorzaak is van Frankrijks chronische achterstand. Ongeveer
om de twintig jaar ondergaat Frankrijk inderdaad een crisis wegens de daling van
zijn geboortecijfer. De steeds aanzienlijke immigratie heeft, althans éénmaal, in
1890, de nadelige gevolgen helpen bezweren, maar de verhouding tussen het aantal
produktieve eenheden en de andere bleef op verontrustende wijze in het nadeel
der eersten uitvallen. De laatste jaren nochtans merkt men een verheugende stijging
der geboorten waarin de meest gezaghebbende technici een hoopvol teken zien.
Mozaré wijdt verder een belangrijk deel van zijn werk aan de uitoefening van de
macht in verband met de interne evolutie, de Europese en Noord-Afrikaanse
problemen, om te besluiten met een overzicht van de opvoeding, waaraan hij met
reden het grootste belang hecht.
Als een leit-motiv keert het hoofdthema terug, de politieke variaties vinden hun
oorsprong in de economische moeilijkheden, die zelf in de onherleidbare
aardrijkskundige gegevens wortelen. ‘C'et le retard du pouvoir en face des évolutions
structurelles de l'équipement économique et social qui explique les bru-
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tales cassures’. ‘.... la base de la sociéte française est enracinée dans des structures
agraires, villageoises, artisanales, conservatrices, hostiles au développement du
crédit en période capitaliste, au développement de la planification administrative en
période socialiste’. ‘La véritable autorité politique réside dans la prévision. Or, plus
de la moitié du corps de peuplement français refuse de prévoir pour s'en tenir aux
positions acquises. Et le régime de la France ets à l'image de cette peur du devenir’.
Zulk een uitlating verwondert niet, wanneer men zich rekenschap geeft van de
invloed welke ‘de kleine stad’ in Frankrijk blijft hebben. President Queuille is hiervan
het meest sprekend symbool. A. Siegfried had reeds opgemerkt hoe graag de
Fransen uitpakken met al wat klein is: ‘le petit Français, les petits interêts, le petit
commercant’ enz..... Destijds had de radicaal-socialistische partij aan deze valorisatie
flink meegewerkt, en het poujadisme is wat dat betreft zijn rechtstreekse opvolger.
Boven de aanpassing gaf men de voorkeur aan de bescherming: de woningnood
en het alkoholprobleem zijn de schitterendste en ellendigste voorbeelden van deze
kortzichtige politiek.
Dat de uitoefening van de macht hierdoor ernstig belemmerd wordt, dat het gezag
hieronder lijdt, hoeft geen betoog. Schrijver levert ons een werkelijke fenomenologie
van de wijze waarop de uiteindelijke beslissingen getroffen worden dank zij een
spel van multilaterale concessies tussen de partijen, waarin de stem van het volk
niet veel te zeggen heeft. Zelden krijgt het immers de gelegenheid zich klaar en
duidelijk over een bepaald onderwerp uit te spreken: de tegenstellingen tussen de
partijen en de meningsverschillen in de schoot van de partijen zelf zijn meer dan
voldoende om de kiezer in de war te brengen en de problemen te vertroebelen.
Begrijpelijkerwijze wordt het een kunstgreep een meerderheid bijeen te krijgen.
Deze verandert trouwens naargelang de problemen die zich stellen. ‘Ce ne sont
pas, en France, les gouvernements qui posent les problêmes, mais les problèmes
qui imposent les gouvernements’.
Betreffende de Europese problemen kan Morazé niet nalaten de nadruk te leggen
op de ongelijkheid tussen de twee grote partners van de Europese Kolen en Staal
Gemeenschap en meldt terloops dat technische vooruitgang zonder psychologische
achtergrond wel zou kunnen tegenvallen; maar zijn houding hieromtrent blijft
genuanceerd en om Frankrijk van zijn inferioriteitscomplex te bevrijden ziet hij geen
andere oplossing dan de onontbeerlijke inspanning om zich op het niveau der
moderne geindustrialiseerde naties te stellen.
Hierin wordt het nochtans gedeeltelijk gehinderd door de eisen van zijn
Noord-Afrikaanse zending: Frankrijk is niet alleen continentaal en de offers welke
het zich moet getroosten in zijn voormalige kolonies lopen gevaar zijn krachten in
Europa te verminderen. De Franse nederzetting in Noord-Afrika heeft een zeer
bepaald karakter: weinig kapitalisme, doch veel kleine lieden die zich ginder met
have en goed gevestigd hebben in de hoop het beter te treffen dan in het
moederland. De aanpassing aan nieuwe omstandigheden geschiedt moeilijker
wegens een behoudsgezinde mentaliteit, die in het voortbestaan van de juridische
en politieke verhoudingen de enige waarborg vindt voor een lastig verworven
eigendom.
Hoewel de schrijver zich onzes inziens wat te optimistisch uitlaat over de
mogelijkheden die voor zijn land in Afrika en Azië nog open liggen, heeft hij zeker
gelijk wanneer hij, naast de economische inspanningen, ook een daadwer-

Streven. Jaargang 10

559
kelijke verbetering wenst in de opvoeding, niet alleen op technisch, maar ook op
sociaal en politiek-psychologisch gebied. Heden vormt men uitsluitend een
hypergeintellectualiseerde elite. Het universitair stelsel dateert van Napoleon en
kan geen gelijke tred houden met de economische uitrusting van het land.
In een laatste deel - en niet het minst belangwekkend - onderzoekt de heer Morazé
in welke mate men de toestanden die in andere landen bestaan, in Frankrijk
terugvindt: Engelse standing in het Westen en het Noorden, contact met
Midden-Europa langs de oostgrens, gelijkschakeling der zuider provinciën met het
Middelandse Zee-bekken, terwijl sommige departementen van het centrum meerdere
trekken vertonen die o.a. op gebied van modernisatie en industrialisatie, mutatis
mutandis, aan het Rusland van vóór 1917 doen denken. ‘Juxtaposition de sociétés
diverses, opposées, mais unies dans une même patrie, de tendances politiques qui
ailleurs s'excluent, unies dans un même régime’.
Ongetwijfeld heeft de economische en sociale struktuur een onmiddellijke weerslag
op het politieke denken. De grote struktuurverschillen verklaren de soms zeer
uiteenlopende gewestelijke tendenzen der Franse politiek. Aldus maakt schrijver
een zeer interessante vergelijking tussen de streken, waarvan de industriële uitrusting
de Engelse benadert, en die dan ook voor het parlementarisme op Engelse leest
in aanmerking komen en de provincies waar de verdeling der eigendommen in kleine
afhankelijke percelen de bescherming van de staat meebrengt.
Het is opvallend dat de democratie zich in Frankrijk op onregelmatige en hortende
wijze heeft ontwikkeld: 1789, 1815, 1830, 1848, 1851, 1871, 1944-1945.... Al deze
mijlpalen betekenen omwentelingen. En de schijnbaar rustige periode van de Derde
Republiek heeft toch ook de zeer ernstige stoornissen van het boulangisme en de
Action Française gekend, om niet te spreken van de beruchte Affaire Dreyfus die
het regime op de rand van de afgrond bracht.
Een dergelijke evolutie is voorzeker gedeeltelijk te wijten aan ideologische factoren,
maar in welke mate worden zij niet gedetermineerd door sociaal-economische
verschijnselen? De geografische ligging van Frankrijk stelt het bloot aan tegenstrijdige
invloeden die schrijver, dank zij een uitgebreide kennis van de buitenlandse
toestanden, uitstekend weet te situeren.
Ter staving van zijn betoog heeft Morazé een overvloedig grafisch materiaal
bijeengebracht: de kaarten en tabellen openbaren hoezeer de politieke stromingen
in verband staan met demografie, aardrijkskunde, economie enz. Zo brengt de
vergelijking van de geografische verspreiding der industrieën en investeringen met
de verkiezingsuitslagen soms eigenaardige conclusies aan het licht: de streken
waar vooral ijzer geproduceerd wordt, vallen ongeveer samen met de sterkste
inplanting van de rechtse partijen, terwijl de departementen met overwegende
kolenproduktie veeleer links geörienteerd zijn.
De thesis van schrijver kan als volgt samengevat worden: gedurende anderhalve
eeuw heeft Frankrijk de verschillende stadia van mechanisatie en industrialisatie
zelden bereikt zonder aanzienlijke moeilijkheden zoals revolutie of oorlog. Een
onvoldoende demografische stuwing, een relatief gebrek aan grondstoffen en een
behoudsgezinde mentaliteit worden als redenen opgegeven. De opkomst der
atoomenergie doet nu de grote vraag rijzen: zal Frankrijk in staat zijn deze
hernieuwingsmogelijkheid met alle kracht te benutten of zal het, zijn vroegere
handelwijze getrouw, talmen en uitstellen tot de aanpassing brutaal opgedrongen
wordt.... of tot de kans verkeken is?
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Sociale kroniek
Dr. W. Peters
‘Verdwijnend Ierland’
ENKELE jaren geleden schreven wij over de zorgelijke toestand in Ierland (Streven,
januari 1955). We maakten toen melding van een verzameling opstellen, uitgegeven
onder de titel The Vanishing Irish, die een zeer ongunstig beeld gaf van de
bevolkingsontwikkeling van het Ierse volk. Een boek met zulk een alarmerende titel
betekent voor de Ier een uitdaging en werd door hem uiterst kritisch gelezen en
besproken. De kritiek is dan ook niet mals geweest. Niet dat de vermelde getallen
van emigranten, van gemiddelde huwelijksleeftijd, van bevolkingsvermindering, enz.
niet juist zouden zijn geweest. De criticus gaf toe dat te veel Ieren nooit trouwen,
dat te veel Ieren veel te laat trouwen, dat er een hoogst zorgwekkende trek is van
het land naar de stad, en van land en stad naar het buitenland. Hij was zelfs eerlijk
genoeg om hier en daar de situatie nog wat somberder te doen uitkomen, door
bijvoorbeeld het in genoemde verzameling nauwelijks naar voren gebrachte
onderwerp van de samenstelling der bevolking naar leeftijd te bespreken, waarbij
blijkt dat er te veel oudere mensen zijn in verhouding tot het opgroeiende geslacht.
Insgelijks duchtte hij niet te wijzen op een mogelijke disintegratie van het volk, die
onvermijdelijk is wanneer niet alleen velen het land verlaten, maar dit wegtrekken
als normaal beschouwd gaat worden en tot op zekere hoogte de Ier in het bloed
gaat zitten: zo immers verdwijnt de stabiliteit die onmisbaar is voor een gezonde
ontwikkeling van het volk.
De critici toonden echter een onmiskenbare verontwaardiging, dat naar hun mening
de feiten te absoluut geponeerd werden en de elementaire fout niet vermeden was
om statistische gegevens een verantwoorde, d.i. sterk genuanceerde, interpretatie
te geven. Zo werd de schrijvers van genoemd boek verweten dat zij blijkbaar in het
geheel geen oog hadden voor het feit dat de verdwijnende Ieren in grote getale te
vinden zijn in de Verenigde Staten, Canada, Australië, enz., waar zij én door hun
geloof én door hun volksaard een heilzame invloed hebben uitgeoefend en nog
uitoefenen. Een tweede verwijt geldt het uit het oog verliezen van ieder historisch
perspectief. Hierdoor werd het de schrijvers van deze opstellen-reeks onmogelijk
om achter de op zich donkere cijfers reeds een nieuwe schemering te ontwaren.
Toen Ierland immers een dertig jaren geleden zijn vrijheid herwon, kreeg het een
afschuwelijke erfenis van vele eeuwen verdrukking en achteruitstelling te verwerken.
En dertig jaren is toch wel erg kort om in deze onrustige tijden een zelfstandige natie
op te bouwen. Men ondervindt en geeft toe dat het tot bloei brengen van land en
volk heel wat lastiger is dan men meende tijdens de Britse bezetting. Toen kon men
van het meeste dat niet lukte de Brit nog wel de schuld geven; nu ervaart men dat
het verstandiger is iets voorzichtiger te zijn met het blameren van wie dan ook voor
alles wat zorgen baart.
Ook wijzen de critici erop dat de verantwoordelijke leiders niet blind zijn voor de
bevolkingsproblemen. De regering tracht door het stichten van eigen industrieën,
door bescherming van veeteelt en landbouw, door sociale maatregelen,
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maar ook door een elektrisch net over het platteland uit te spannen en te zorgen
voor betere watervoorziening een gezondere toestand te scheppen. Ook laat het
probleem van de emigratie de bisschoppen niet onberoerd: op de laatste synode,
in augustus te Maynooth gehouden, werd dit als een allerurgentst probleem
besproken. Men trekke echter niet de conclusie dat het volk als geheel gedrukt zou
gaan onder deze en dergelijke problemen. Integendeel, de meesten gaat het
nauwelijks aan dat stukken vruchtbaar land er verwilderd uitzien, dat de heggen
niet gesnoeid worden, dat de boerderijen verlaten zijn en op invallen staan.
Het merkwaardige doet zich echter voor dat men nu en dan ver-ziende Ieren
ontmoet die er diep van doordrongen zijn dat de oplossing van de bevolkingskwestie
en daarmede verwante problemen van sociaal-economische aard allerminst het
begin betekent van een gouden eeuw. Dezen constateren met grote bezorgdheid
hoe er wel degelijk gesproken kan worden van The Vanishing Irish, maar dan in
andere en veel gevaarlijker zin. Zij zien aankomen hoe, desnoods met een
toenemende bevolking, Ierland toch zichzelf zal verliezen, zijn eigen Iersheid zal
opofferen zonder dat het dit zelf bemerkt. Hun zorg is dat herwonnen vrijheid niet
identiek is met herwonnen geestesvrijheid, dat de Brit het Ierse land grotendeels
heeft vrij gegeven maar, zonder dit misschien direct te beogen, er wonder wel in
geslaagd is de Ierse geest, de geest van het Ierse volk, in belangrijke mate te
veroveren.
Ierland doet uitgesproken Engels aan. Inderdaad zal men ons wijzen op de wel zeer
on-Engelse plaats die het katholicisme in het Ierse leven inneemt: de vele kerken,
de volle kerken, het voortdurend in-en-uit lopen op onverschillig welk uur van de
dag. Dit is juist, maar dat hiermede het leven van de dagelijkse dag, met name in
de grote steden (en Dublin herbergt alleen al een kwart van de gehele bevolking)
een eigen Ierse kleur zou krijgen is bepaald onjuist. Neemt men de honderden kleine
dingen bijeen die nu eenmaal een stempel op het leven drukken, dan is dit stempel
Engels. De bioscopen en de bussen, de winkels en de pubs, de maaltijden te
beginnen met de ham en eieren van het ontbijt tot de zoetigheid bij de tea in de
vorm van cakes van allerlei kaliber, de huizenbouw en de melkflessen die we in de
vroege ochtend op de drempel vinden, de belangstelling voor de sport, enz., het
treft direct als Engels. De kleding, de vrije tijdsbesteding, het wedden en het gokken,
dat alles is weer even Engels als het geld dat geheel gemunt is op het Engelse
systeem, met uitzondering van de beeltenis. Het is nauwelijks verwonderlijk dat men
bij het betreden van Ierland vanuit Engeland om geen pas wordt gevraagd: men
zou menen te arriveren in een afgelegen provincie. De Ier beschouwt Engeland dan
ook niet als een vreemd land. Hij geniet, of hij wil of niet, de privilegies van een
dominion, hij spreekt, of hij wil of niet, de taal van Engeland, hij vindt het stukje zee
dat hem van Engeland scheidt, niet de moeite waard, en in levenswijze en
levensstandaard weet hij zich sterk één met Engeland.
We vermelden slechts enkele feiten uit het dagelijkse leven, maar men behoort
deze vooral symbolisch te zien. Dan wijzen deze, op zich niet zo erg belangrijke
dingen op een beweging die wel van belang is: cultureel zal Ierland zijn eigen aard
niet kunnen bewaren tegen een steeds voortschrijdende verengelsing van het gehele
leven. We mogen hierbij een beslissende factor niet uit het oog verliezen. Niemand
zal de eigen aard van het Ierse volk ontkennen, maar evenmin kan ontkend worden
dat deze eigen aard zich nimmer krachtig heeft kunnen
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uiten in een eigen kunst, eigen literatuur, enz. De reden hiervan is enerzijds dat de
Ier in tijden van onderdrukking hiertoe weinig gelegenheid werd gegund, anderzijds
dat een doodarm volk eerst moet leven alvorens het zich de, hiermede vergeleken,
luxe kan permitteren van het filosoferen of beoefenen der schone kunsten. Maar
eigen cultuur die zich nimmer uitte en vastlegde in werken van blijvende waarde
mist dat noodzakelijke houvast waarmede zij weerstand kan bieden enerzijds aan
culturele waarden die de hare niet zijn, maar zich veel krachtiger konden ontwikkelen,
en anderzijds aan de brutale opdringerigheid van cultuurloosheid die via de goedkope
pers, radio, televisie en de film ieder land overspoelt. Een achterstand van eeuwen
haalt men zelfs met de beste bedoelingen en de meest getalenteerde kunstenaars
niet in in één generatie, zelfs niet in twee of drie, zeker niet in de allerongunstigste
omstandigheden van vandaag. Bovendien doet zich o.i. een hoogst noodlottige
wisselwerking voor die voor het handhaven van eigen aard en voor de ontwikkeling
van eigen cultuur funest is. Kunst en wetenschap kunnen enkel gedijen indien de
gevende partij zich geplaatst weet tegenover een verlangende en ontvangende
medemens. Waar deze afwezig is, heeft het geven geen zin. Welnu, de
sociaal-economische toestand in Ierland is no gsteeds zodanig dat brood, met of
zonder spelen, aller belangstelling opeist, terwijl, zoals gezegd, de historische
ontwikkeling het volk maar weinig ontvankelijk gemaakt heeft voor het culturele
goed. Maar dit brengt onvermijdelijk mee dat zij die iets te geven hebben en iets
geven willen, naar elders trekken waar ze weten dat ze welkom zijn, waar, om
concreet te zijn, de mensen wel naar hun werken komen zien, hun boeken wel
lezen, enz. Yeats, Shaw, Joyce zijn namen die onmiddellijk te binnen schieten,
waaraan we toevoegen namen als: O'Casey, O'Faolain, O'Connor, om te
onderstrepen wat de auteur Sheridan onlangs schreef dat ‘as far as literature is
concerned we have practically become an English province’. Het merkwaardige is
dat het Ierse theater niet alleen een eigen aard heeft ontwikkeld maar zich ook als
Iers weet te handhaven.
Zal men misschien geneigd zijn zich erbij neer te leggen dat een arm en eeuwenlang
onderdrukt klein volk cultureel weinig bieden kan en wetenschappelijk waarschijnlijk
nog minder, mag men dan niet verhopen dat dit volk, dat om zijn christen-zijn zo
veel verduurd heeft, een belangrijke bijdrage zal leveren voor de Kerk? Op dit terrein
zal er toch nimmer sprake kunnen zijn van The Vanishing Irish? We zijn bang dat
op dit terrein eerst de grootste teleurstelling ligt. Men zou inderdaad verwachten dat
een volk dat zo intens christelijk is als het Ierse volk, een belangrijke bijdrage te
leveren heeft, zo niet op direct wetenschappelijk-theologisch gebied, dan toch
voorzeker op meer piëtistisch, ascetisch en mystiek terrein. Het feit is echter dat
naar publicaties te oordelen Ierland weinig geeft: niemand verwacht een ‘vernieuwde
theologie’ uit Ierland, maar evenmin verwachte men een ferme stoot naar liturgische
beleving van ons christen-zijn uit Ierland. Gedeeltelijk kan men deze teleurstellende
situatie wel weer op rekening schuiven van het kleine verdrukte volk, maar het kan
de verklaring niet geven waarom een geestelijk rijk volk zich voordoet als arm,
althans zo weinig van zijn rijkdom kan mededelen. Tenzij we ons natuurlijk
schromelijk vergissen in haar rijkdom!
Zo nu en dan krijgt men alarmerende gegevens onder ogen van Ierse meisjes
die numeriek sterk vertegenwoordigd zijn in de wereld der Londense prostituees.
Al even alarmerend zijn de vele vol-bloed Ierse namen die men tegenkomt onder
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Engelse humanisten of atheïsten. Zorgwekkend is het grote aantal afvalligen onder
Ierse emigranten in Engeland. Het is een probleem dat de bijzondere aandacht had
van de overleden aartsbisschop van Westminster, kardinaal Griffin. Men is vaak
geneigd dit al te gauw te wijten aan het heidense klimaat van Engeland: dat dit een
factor is zal niemand ontkennen, maar de mogelijkheid bestaat dat vele Ierse
emigranten hun geloof reeds kwijt zijn voor ze naar Engeland komen, en
binnenkamers wordt deze opinie ook wel verdedigd. Natuurlijk ging men in Ierland
nog naar de kerk, ontving men daar nog de sacramenten, wist men zich nog
gebonden aan de katholieke gemeenschap. Maar christen en katholiek zijn is meer
dan naar de kerk gaan of de sacramenten ontvangen. Het is een bekend feit dat er
een groot gevaar schuilt in een te nauwe gebondenheid van de godsdienst aan het
sociale patroon. Het gehele godsdienstige leven kan dan zo licht een soort sociale
functie of conventie gaan worden, en wanneer de sociale functie om welke reden
dan ook zinloos wordt of verdwijnt, verdwijnt daarmede eveneens alle gebondenheid
aan de kerk. De vraag is of, en in hoeverre, de Ier zich van dit gevaar bewust is, en
er aan ontkomt. En naar onze overtuiging is er hier alle reden voor uitgesproken
pessimisme. Wij weten wel dat we hiermede afwijken van het oordeel van de Ierse
bisschoppen, die zich op de synode van augustus nog al gunstig uitlieten over het
katholiek zijn van hun gelovigen, hun praktijken en de trouw daaraan prezen, en
zich hierover blijkbaar weinig zorg maakten. We weten echter ook dat vele
bisschoppen, priesters en leken in Engeland in dezen heel wat minder enthousiast
zijn en weinig ingenomen waren met wat werd aangevoeld als een zekere
zelfgenoegzaamheid bij de Ierse clergé. Wij menen eveneens te moeten constateren
dat Ierse priesters, die geruime tijd op het vasteland hebben vertoefd, en zich
daardoor als het ware wat konden distanciëren van geaccepteerde Ierse toestanden
en gewoonten, niet alleen van geheel andere opinie waren dan hun collega's in hun
beider moederland, maar zich de allergrootste zorgen maakten over Ierlands
toekomst in godsdienstig opzicht.
Een dergelijk oordeel kan men niet waar maken door cijfers voor te leggen die
wijzen op afnemend kerkbezoek, e.d. Een christenvolk kan nog decenniën lang zijn
christelijke praktijken voortzetten, terwijl het in feite reeds lang heeft opgehouden
christelijk te denken. Dit laatste is niet gemakkelijk te constateren, omdat vaak eerst
een convergentie van vele op zich niet direct onchristelijke praktijken in de richting
wijst van een geleidelijk ondermijnd christen-zijn. Welnu, bij het jongere geslacht
valt waar te nemen een lichtzinnige levensopvatting, die zich uit in danswoede, in
een passie voor uitgaan, in een onbezorgdheid voor de toekomst die voortkomt uit
een onmiskenbaar carpe diem, laten we genieten van deze dag. De Ier is traditioneel
en bijna spreekwoordelijk arm, maar men vergete niet dat op het ogenblik in Ierland
grote lonen verdiend worden, en men vergete ook niet dat het hoge loon week na
week gespendeerd wordt op, wat we zouden willen noemen, Engelse wijze: van
sparen komt niets, en we zijn bang dat zelfs een hartstochtelijk pleidooi als enkele
maanden geleden gehouden werd door de eerste minister Costello om toch vooral
te sparen, voor de meeste Ieren onverstaanbare taal is. Het begrip kennen ze niet:
ze hebben nimmer de gelegenheid gehad om te sparen, en nu de kans daartoe is,
kennen ze die kunst totaal niet. De armoede was zeker Ierlands vijand, maar in
zekere zin is dit kwaad een goed geweest voor Ierland: omdat het volk geloofde,
dreef de armoede niet tot verbittering, maar tot vertrouwen op God. Nu de armoede
heel wat minder is, is deze bron van vertrouwen op God als het ware wat uitgedroogd,
temeer daar het
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geloof nu minder hecht is. Er gaat per slot van rekening niets boven een vijand
binnen de poorten, of althans vlak buiten de poorten. Dat houdt de mens wakker,
maakt hem waakzaam, doet hem nimmer de vijand uit het oog verliezen en bijgevolg
waardeert en beschermt hij eigen kostbaar bezit. Sinds een halve eeuw is de
traditionele vijand van Ierland op zijn retour: en deze vijand, Engeland, was anti-Iers
en anti-katholiek; voor de Ier: anti-Iers want anti-katholiek, en misschien ook wel
andersom. In alle geval betekent dit dat strijd voor Ierland identiek was met strijd
voor het geloof, dat een martelaar voor Ierland een geloofsmartelaar was. Het
betekent echter ook dat zodra het Ier-zijn niet langer een kwestie is van leven of
dood, ook het gelovig-zijn dergelijke offers niet meer vraagt.
Het heeft natuurlijk zijn tijd nodig voordat de nadelige kanten van een te nauwe
verbondenheid van land en godsdienst aan het licht treden, maar het kan niet
betwijfeld worden of het geslacht van vandaag is in zijn geloofsleven beangstigend
aangetast. Dit verklaart ten dele de genoemde lichtzinnige levenshouding, het werpt
zijn licht op de grote afval onder emigranten, en het uit zich o.i. in een toenemend
anti-clericalisme. Het is begrijpelijk dat in tijden van onderdrukking en vervolging
het volk steunt en zich verlaat op zijn priesters, vooral wanneer het een arm volk is
van boeren en arbeiders. Het is ook begrijpelijk dat zich dan in de loop van enkele
eeuwen een wederzijdse verhouding ontwikkelt die niet geheel gezond kan worden
genoemd, en die zeker niet werkt zodra tijden van vervolging voorbij zijn: daar is
van de kant der geestelijkheid een traditioneel machtsbesef en machtuitoefening
die bijna onbeperkt is, en bij de gelovigen een volgzaamheid die praktisch kritiekloos
is. Hiermede gaat dan samen een grote dankbaarheid jegens de clergé, en vooral
een heel diepe eerbied voor het priester-zijn, wat - ook weer zeer begrijpelijk bij
zulke eenvoudige verdrukte mensen - zich niet laat scheiden van de persoon van
de priester. Wie Ierland kent, weet hoe veel van deze verhoudingen zich tot op de
dag van vandaag gehandhaafd hebben. Maar het wordt snel anders. Het kritiekloze
tijdperk, zouden we zeggen, is voorbij. Daar zorgen afvalligen wel voor en groeiend
communisme, met name natuurlijk in de nieuwe industrieën. En onze indruk is, dat
er niet veel overtuigingskracht nodig is om de eerbied voor de priesterlijke stand
aan te tasten. Er behoeft slechts gewezen te worden op het huis waarin menige
kapelaan zich heeft geïnstalleerd, op de auto waarmede hij rondtoert, en over het
algemeen op het gehele geld-chapitertje om een reeds smeulend anticlericalisme
aan te wakkeren. Naarmate dit zich ontwikkelt, zal het niet moeilijk zijn om op
meerder punten een vrij felle aanklacht tegen de geestelijken op te stellen. Waarbij
wij een fatale reactie op twee punten duchten: de eerste zal er een zijn van hoge
verbazing: hoe is het mogelijk? we deden toch huisbezoek, we hadden onze clubs
voor jongens en voor meisjes, enz. De tweede zal zijn een zuchten over de boosheid
van afvalligen, de verbitterdheid van ontevredenen, de geraffineerdheid van
communisten en vijanden van het geloof, over de infectie die het goede gelovige
Ierse volk is binnengedrongen. Maar o.i. ligt de bron van het bederf niet op de eerste
plaats noch voornamelijk hier; het heeft de geestelijkheid aan waakzaamheid
ontbroken en scherpe visie.
Wij mogen hier even melding maken van het jongste boek van Dr. Halliday
Sutherland, de beroemde auteur van Through the Arches of the Year (dat aan zijn
vijf en dertigste druk toe is!). Irish Journey is even gezellig als zijn andere boeken,
vol geestige anecdotes en onverwachte wijsheid. De dokter is steeds de
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mildheid zelf; des te merkwaardiger dat er misschien iets bitters, altans een zekere
teleurstelling, te bespeuren valt wanneer hij schrijft over de Ierse clergé. Vrij duidelijk
is ook dat de schrijver niet erg geestdriftig kan zijn over het Ierse katholicisme. Van
Engels vooroordeel of vooringenomenheid kan geen sprake zijn: daar is de dokter
te Schots voor, en als bekeerling houdt hij zich afzijdig van alles wat aan chauvinisme
doet denken. Hij maakt het Ierse volk geen verwijten wanneer hij te spreken komt
over de vele gevallen meisjes die in Engeland hun heil, - en in welke vorm! - zoeken,
of de grote afval constateert onder Ierse immigranten; evenzeer weigert hij het
1)
katholicisme in Ierland, Engeland of de wereld zonder meer ten voorbeeld te stellen .
Wanneer een volk zich economisch, cultureel, godsdienstig en zelfs louter
numeriek niet meer weet te handhaven, dan is het onherroepelijk tot verdwijnen
gedoemd. Het is misschien een hard vonnis over een volk dat zich eeuwen in
verdrukking staande hield, te zeggen dat het nu, in vrediger tijden, het slachtoffer
wordt van inteelt, niet het minst op cultureel en godsdienstig terrein. Het doet er
weinig aan toe dat deze het onvermijdelijk gevolg is van een isolatie die het land
zelf niet zocht noch wilde. Tegenover de eenzijdige beïnvloeding, om niet te zeggen,
overheersing van Engeland, zal het een veel groter contact moeten scheppen met
de niet-Engelse wereld - dit zelfs door materiële middelen als het bevorderen van
het toerisme. Vooral zal Ierland moeten trachten heen te breken door de
papier-barrière die Engeland heet, die het effectief van het vasteland afsluit, waardoor
zijn eigen publicaties West-Europa niet bereiken, maar waardoor ook publicaties
van elders het zo schaars en traag bereiken. Wanneer het een onloochenbaar feit
is, dat Ierland in de loop der laatste eeuwen zo weinig bevrucht werd door het
buitenland, met uitzondering van het vijandige Engeland, dan kan momenteel niets
ergers zijn dan weigeren in te zien dat dergelijke bevruchting wel eens lijfbehoud
van het gehele volk kon betekenen. Er zit iets urgents in dit alles. Het is o.i. later
dan men denkt.

1)

Halliday Sutherland, Irish Journey. - Bles, London, 1956, 184 pp., 15 sh.
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Brief uit Polen
Katholieken stemmen voor Gomulka
Zyrill Boldirev
NIET zonder een zekere vrees hebben velen de 20ste januari tegemoet gezien, de
dag waarop de Poolse kiezers hun nieuw parlement, hun Sejm zouden samenstellen.
Overal wist men wat er deze keer op het spel stond. Het ging hier niet om een
ideologische afrekening tussen twee systemen, om een strijd tussen twee partijen,
om economische en politieke kwesties, maar heel eenvoudig om het bestaan zelf
van de Poolse staat, en daarmede samenhangend, om de vraag of, bij een eventuele
herhaling van de Hongaarse tragedie, Europa en het Westen weer uitsluitend
passieve toeschouwers zouden blijven ofwel een derde wereldoorlog niet zouden
kunnen vermijden.
Moskou had onomwonden gedreigd: geen andere partij mag in Polen aan de
macht komen dan de communistische P.Z.P.R., anders is ‘een catastrofe’
onvermijdelijk. Indien de Poolse Volksdemocratie het regime merkbaar wilde wijzigen,
zouden de Russische legers onverwijld het land binnentrekken. Elf uur vóór de
aanvang van de stemming verduidelijkte Gomulka dit, nog harder, in een korte,
krachtige radioboodschap: ‘Kandidaten van onze partij schrappen staat gelijk met
het schrappen van de onafhankelijkheid van ons land, het is zo veel als Polen
schrappen van de kaart der Europese volkeren’. De Polen, die de reputatie hebben
van romantische dromers te zijn, hebben dit net zo goed begrepen als de
Amerikaanse politici. En dit inzicht heeft tot wonderbare resultaten geleid.
Communisten van de in oktober gewraakte Moskou-obediëntie trachtten het rustig
verloop van de verkiezingen te verstoren, om te verhinderen dat een ongetwijfeld
niet-marxistische meerderheid de hegemonie van de communistische partij vrijwillig
zou legaliseren. Openlijk stuurden zij aan op de catastrofe waarmee Moskou gedreigd
had en die wel is waar hun land in het ongeluk zou storten maar henzelf, onder de
bescherming van vreemde bajonetten, weer aan het bewind zou brengen.
Emigranten, als de ook in Europa beroemd geworden Milosz, spraken zich voor
Gomulka uit. Vooral de Katholieke Kerk van Polen wierp het volle gewicht van haar
gezag in de weegschaal, om de zege van het Nationale Eenheidsfront (F.J.N.) te
waarborgen. ‘Het is de plicht van iedere katholiek, zijn stem te geven aan het
Eenheidsfront’, schreef de bisschop van Siedlce, Mgr. Swirski, ‘hij doet zijn geweten
te kort indien hij geen gebruik maakt van zijn stemrecht’. Het gezamenlijk episcopaat
verklaarde in een oproep van 14 januari, dat deelname aan de verkiezingen voor
de katholieken een gewetensplicht was.
Aangezien er maar één kandidatenlijst was, die van de F.J.N. onder de leiding
van Gomulka, betekende dit praktisch dat de Hiërarchie de gelovigen dringend
aanmaande om voor een lijst te stemmen, waarop ook wel een twintigtal bewuste,
actieve katholieken voorkwamen, maar waarop de communisten over het grootste
aantal mandaten beschikten. Kardinaal Wyszynski en de bisschoppen wisten wat
zij deden. Door een kleiner kwaad, dat in vele opzichten niet eens een kwaad was,
verhoedden zij een verschrikkelijk onheil voor Kerk, natie en
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staat. Zij verzekerden de Poolse communisten de morele steun van de Kerk en
gaven daarmede aan Gomulka en zijn equipe een blijk van dank voor hun faire
tegemoetkoming in de onderhandelingen welke tot een ontspanning van het conflict
tussen de wereldlijke en de geestelijke macht hadden geleid. Bovendien bezaten
Wyszynski en de bisschoppen genoeg inzicht in de politiek als de kunst van het
mogelijke, om te begrijpen dat ze datgene wat reeds bereikt was, niet in gevaar
mochten brengen door voorlopig toch niet te realiseren eisen te stellen. Polen is
nog steeds geen meester over zijn eigen beslissingen; alleen iets meer
bewegingsvrijheid heeft het verworven. Wil men de Sovjetlegers niet opnieuw zien
binnenrukken, dan heeft men voorlopig de socialistische staatsorde, de politieke
suprematie van de P.Z.P.R. en de alliantie met de U.R.S.S. voor lief te nemen. Met
veel van wat het socialisme in Polen gebracht heeft gaan hiërarchie, clerus en
gelovigen trouwens volkomen akkoord. De agrarische hervormingen, de
nationalisering van de grote bedrijven wil niemand ongedaan maken. Gomulka heeft
de sector van het privaatinitiatief in kleine industrie, handel en nijverheid verruimd.
Deze verruiming wordt in versneld tempo doorgevoerd en, samen met de onderlinge
concurrentie van de grote, genationaliseerde bedrijven, de uitbreiding van de
bevoegdheden der arbeidersraden en de hogere produktie der consumptiegoederen,
draagt zij er toe bij om het Poolse communisme een vriendelijker uitzicht te geven.
Aan de suprematie van de P.Z.P.R. kan men voorlopig niet tornen. Doch de
katholieken kunnen zich troosten met het vooruitzicht op de toekomst. Deze voorspelt
- zonder een ingrijpen van Moskou, dat men tot elke prijs dient te vermijden - een
verdere humanisering van de heersende partij en een voortdurende toename van
de invloed der andere groepen, vooral van de Kerk en de gelovigen. De alliantie
met Sovjet-Rusland echter blijven de meeste Polen verkiezen, daar alleen zíj de
handhaving van de Poolse westergrens waarborgt en een steun betekent bij
eventuele onderhandelingen met de westerse machten of met een herenigd
Duitsland.
Dit alles stond de bisschoppen, de clerus, de gelovige leken en de hele
niet-communistische meerderheid voor ogen en naar dit inzicht hebben zij gehandeld.
Op vele plaatsen trok men ter stembus na de zondagsmis, in processie, met de
pastoor aan het hoofd. Prelaten, gewezen leden van de hoge adel en
grootindustriëlen kwamen even openlijk en geestdriftig op als de arbeiders en
intellectuelen - deze beide groepen het vurigst - en de meeste boeren. Doch van
meet af aan was het, ook voor de verstandigen onder de P.Z.P.R.-leiders, zonneklaar,
dat de overgrote meerderheid van de kiezers niet voor de communisten of de
communistische wereldbeschouwing opkwamen, al gaven zij hun stem aan het
Nationale Eenheidsfront; dat zij voor afzonderlijke communistische leiders stemden,
niet omdat, maar ofschoon het marxisten en leninisten zijn; dat ten slotte de
Katholieke Kerk en het Pools nationaal gevoel als de grote overwinnaars uit deze
verkiezingsstrijd kwamen. De gelijkstelling ‘Polak-Katolik’ had eens te meer alle
andere berekeningen overhoop gegooid.
Velen hadden gevreesd - de stalinisten en de rechtse extremisten hadden gehoopt
- dat slechts heel weinigen aan de verkiezingen zouden deelnemen. Twee weken
voor de verkiezingsdag scheen de onverschilligheid van de stemgerechtigden voor
de lijsten, welke ter inzage lagen, te voorspellen dat slechts 50 à 60% der
stemgerechtigden zouden opkomen. Ten slotte hebben er niet minder dan 94,14%
gestemd. Dit had de oproep van het episcopaat bewerkt. Men had gevreesd - de
anderen hadden gehoopt - dat vele opgeroepenen
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demonstratief kandidaten van de lijst zouden schrappen, om te protesteren hetzij
tegen Gomulka's milde koers, hetzij tegen het volksdemocratisch regime. Er waren
aanwijzingen te over om dit voornemen bij honderdduizenden, ja, miljoenen
misnoegden te veronderstellen. Op de meetings gedurende de verkiezingscampagne
ging het er vaak heel rumoerig toe. De kandidaten werden met vertoornde of hatelijke
vragen, met verwijten en beschimpingen bestookt. Van de heroverde vrijheid van
meningsuiting werd duchtig gebruik gemaakt. De kritiek ontzag hoogstens Gomulka's
persoonlijke achtenswaardigheid. Voor de rest kregen alle leiders hun waarheid wel
te horen. Was Gomulka niet met een joodse getrouwd? Waren Zambrowski, zelf
een jood, Cyrankiewicz, Zawadski, Ochab, onder Bierut, geen enthousiaste herauten
van het stalinisme en opgetogen verheerlijkers van de nu dode tsaar uit het Kremlin
geweest? Nu hadden zij de huik naar de wind gehangen. Waarom staan deze
weerhanen en zo veel andere profiteurs van het stalinisme nu weer op de voorgrond?
Of: waarom verraadt men nu het ware communisme aan de joden, aan de
buitenlandse kapitalisten, aan de papen, aan de adel, aan de intellectuelen, die toch
maar overbodig zijn? Of anderen weer: waarom verraadt men ons volk nog steeds
aan de communisten? En daar kregen dan wederom de joden, de intellectuelen,
de papen, de grootindustriëlen of zelfs de adel de schuld van.
En toch gingen 98,4% der geldige stemmen naar het Eenheidsfront. Dit resultaat
willen we even onder de loep leggen. Onder de ongeveer 1.100.000
stemgerechtigden die thuis zijn gebleven of ongeldig hebben gestemd, vallen de
ouden van dagen en de zieken, en dat 20ste deel van de bevolking dat door zijn
onthouding zijn onvoorwaardelijke afkeuring van het huidige regime wilde laten
blijken. Deze groep van misnoegden is onbeduidend. Veel belangrijker is de analyse
van de geldig uitgebrachte stemmen. Zij bewijst ten eerste Gomulka's persoonlijk
succes. In zijn district, Warschau III, heeft hij het hoogste aantal stemmen van alle
kandidaten bereikt, 99,44%, en is hij erin geslaagd, alle door hem gepatroneerde
kandidaten, op één uitzondering na, er door te krijgen. In 458 van de 459 gevallen
hebben de nrs. 1 op de lijst de meerderheid der stemmen behaald; alleen in Nowy
Sacz waren de eigenzinnige bewoners er niet toe over te halen om een man aan
te wijzen die daar een stuwdam wilde bouwen. Wel is waar zijn ook elders
verschillende omstreden partijgenoten, meestal verdacht van een sindsdien
verloochend stalinisme - of laten we liever zeggen: bierutisme - niet bepaald
schitterend uit de strijd gekomen: Zambrowski, lid van het Politbureau, behaalde in
de arbeidersstad Lodz 88% der stemmen; Jaworska, leidster van de onlangs
ontbonden jeugdorganisatie, behaalde in Warschau II ternauwernood 87% van het
stemmenaantal. Opvallend zijn daarentegen de successen van de ‘partijlozen’ anti-communisten -, vooral van de katholieken, die bijna overal het stemmenaantal
van de P.Z.P.R. (Verenigde Marxistenpartij), van de Z.S.L. (de boerenfractie) en
van de S.D. (burgerlijke democraten) overtreffen. Zo heeft de eminente katholieke
publicist, Stomma, die slechts als vijfde op de lijst stond, de no. 1 van zijn district,
ministerpresident Cyrankiewicz, overvleugeld en is naar de eerste plaats opgerukt
met 97,3% der stemmen. In Gomulka's district moesten de andere kandidaten uit
de P.Z.P.R. het afleggen tegen de partijloze Hryniewiecki, vooraanstaand architect,
die zijn populariteit dankt aan het stadion dat hij in Warschau gebouwd heeft (98,37%)
en tegen de gevierde katholieke dichter en dramaturg Zawieyski (98,05%). In
Warschau I moest de officiële topkandidaat, Albrecht, voormalig stadspresident
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en stalinist, zich met de laatste plaats vergenoegen, terwijl de niet-communistische
professor Bukowski (98,63%) en Eligiusz Lasota, de jonge hoofdredacteur van het
ongemeen populair geworden studententijdschrift Po Prostu en een van de luidst
roependen in de strijd tegen het stalinisme (98,43%), de eerste en tweede plaats
veroverden.
De drie voornaamste resultaten van de verkiezingen van 20 januari zijn de
volgende: 1. Gomulka geniet het vertrouwen van het volk: 19/20 van de kiezers
hebben dat, ongedwongen, bevestigd. 2. Dit vertrouwen is hem echter niet
geschonken omdat, maar ofschoon hij communist is: de niet-marxistische
meerderheid van de bevolking heeft zich bereid verklaard, het regime voorlopig te
steunen of er zich ten minste niet tegen te verzetten, zo lang het door fatsoenlijke
en verstandige mensen in humane en nationale zin geleid wordt. 3. Dit resultaat
zou niet mogelijk geweest zijn zonder de actieve bijstand van de Katholieke Kerk,
met Kardinaal Wyszynski en het episcopaat aan het hoofd. Het katholicisme heeft
zijn machtige positie in Polen onverstoord gehandhaafd en opnieuw voor iedereen
zichtbaar bewezen.
Nu vangt een experiment aan dat de belangstelling van de hele westerse wereld
moet gaande maken: het regime, dat geleid wordt door overtuigde aanhangers van
het leninisme en dat de alliantie met Sovjet-Rusland tot een van de peilers van zijn
buitenlandse politiek moet maken, heeft zich te verdedigen tegen de doordrijvers
van de Moskou-obediëntie, welke zijn taaiste vijanden zijn en die zich in het eigen
kamp bevinden, en tegen elke poging van zijn machtige bondgenoot om zich te
mengen in Polens binnenlandse aangelegenheden. Het katholicisme zal daarbij
Gomulka's sterkste steun zijn, zonder welke hij niet lang kan standhouden. In de
huidige omstandigheden wil de Poolse Kerk zijn val tot elke prijs vermijden.
Gomulka's taak is het verder, Ruslands welwillendheid te bewaren en toch ook
westelijke, vooral Amerikaanse financiële steun te verkrijgen. Slaagt hij daar niet
in, dan gaat Polen zo goed als zeker een enorme financiële crisis tegemoet. Voor
een dergelijke opgave is een staatsman van het allergrootste formaat van node.
Maar ook die is er niet tegen opgewassen zonder het begrip en de hulp van het
Westen. Dat het Westen hem die verzekert, is niet alleen in het belang van Polen,
maar van de hele cultuurwereld, en van de wereldvrede.
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Politiek Overzicht
Internationaal
MEER dan ooit is sedert de tweede helft van 1956 het Midden-Oosten het hachelijk
terrein geworden van de internationale politiek. Van Lybië tot Pakistan, en van Turkije
in het noorden tot het Arabische schiereiland in het zuiden zijn onderling de
verhoudingen gespannen, terwijl Brittannië, Frankrijk, de V. Staten en de Sovjet-Unie
er elkaars rivalen waren. De twee eerstgenoemde mogendheden zijn, slachtoffers
van hun overijldheid, voorlopig uitgeschakeld, maar tussen Moskou en Washington
is de rivaliteit des te heftiger geworden. Dulles verklaarde in het Huis van
Afgevaardigden, dat, indien de Sovjets het Midden-Oosten in hun macht kregen,
dit de grootste overwinning zou zijn, die zij zouden kunnen behalen. Zij zouden dan
in feite Europa zonder oorlog in hun macht hebben. Met deze woorden onderstreepte
hij wat president Eisenhower in zijn boodschap aan het Congres had uitgesproken:
‘De Russische heersers hebben al lang geprobeerd het Midden-Oosten te
overheersen, in verband met hun doel de wereld communistisch te maken’. Daarom
vroeg Eisenhower om machtiging Amerikaanse strijdkrachten te gebruiken ter
bescherming van de territoriale onschendbaarheid en politieke onafhankelijkheid
van ongeacht welk land in het Midden-Oosten dat om een dergelijke hulp vraagt.
Dit ‘Eisenhower-plan’ vond instemming bij de meeste niet-communistische staten.
Van Sovjetzijde en eveneens van communistisch China en van Nehroe kwam echter
de afkeuring, dat het plan, in strijd zijnde met de beginselen van de V.N., een ernstige
bedreiging van de vrede en de veiligheid in het Midden-Oosten inhield. Het
Amerikaanse Congres was niet onverdeeld gunstig voor het plan gestemd. Hier zag
men het gevaar meer in de subversieve activiteiten van Moskou dan in een openlijke
agressie en vreesde van de andere kant zich bij voorbaat vast te leggen aan een
oorlogsverklaring door de president. De verbondenen van het Bagdadpact hebben
te Ankara verklaard, dat zij met de plannen van Eisenhower instemden, omdat deze
de welvaart en de vrede in het Midden-Oosten konden bevorderen. Maar Egypte,
Syrië, Saoudi-Arabië en Jordanië beschouwden de Eisenhower-doctrine als
imperialistisch en hebben ze van de hand gewezen. Zo er al, zoals Eisenhower
gezegd had, ‘een politiek vacuum’ bestond, was het niet aan de V. Staten dit op te
vullen, maar aan de Arabische staten zelf. Met de 200 miljoen dollar, die Eisenhower
eventueel ter beschikking zou stellen, was het anders gesteld. Zowel Syrië als
Egypte waren niet ongenegen economische hulp te aanvaarden, zonder zich echter
politiek te willen binden.
Overigens voelde president Nasser, nadat Frankrijk en Brittannië de terugtocht
hadden aanvaard, zich overwinnaar. Hij liet bekendmaken, dat het verdrag tussen
Egypte en Groot-Brittannië in 1954 gesloten, door hem als van nul en gener waarde
werd beschouwd. Volgens dit verdrag mochten nog 4000 man burgerpersoneel in
de Kanaalzone blijven voor het onderhoud van de militaire installaties en werd aan
Groot-Brittannië het recht toegekend de verlaten steunpunten opnieuw te bezetten
in geval van een gewapende aanval door een niet in het Midden-Oosten gelegen
land op Turkije of op een lid van de Arabische liga. Franse en Britse eigendommen
werden ‘geëgyptiseerd’. Intussen is de kwestie
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van het Kanaal, waarom alles begonnen was, maar langzaam gevorderd. De zes
beginselen te Londen aanvaard, hangen in de lucht. Nasser heeft verklaard, dat hij
wel internationale samenwerking wil aanvaarden, maar geen internationaal beheer.
Wel heeft hij, niet zonder vertraging, toegestemd in een opruiming en berging van
het Kanaal onder leiding van generaal Wheeler, maar tevens heeft hij gedreigd het
Kanaal voor Britse en Franse schepen gesloten te houden, indien niet de Israëliërs
de strook van Gaza verlaten. Ben Goerion maakte met zijn terugtocht tot binnen de
demarcatielinie geen haast. Onder het motief het gevaar van Egyptische aanvallen
vanuit Gaza te willen voorkomen, bleef hij zijn strijdkrachten in de Gazastrip
handhaven om van de vrije scheepvaart in de golf van Akaba verzekerd te zijn. ‘Met
teleurstelling en bezorgdheid’ constateerde de Algemene Vergadering van de V.N.
dat nog niet geheel Egypte ontruimd was en droeg Hammerskjoeld op binnen vijf
dagen rapport over deze zaak uit te brengen. Een nog zwaardere taak werd de
secretaris op de schouders gelegd door de opdracht om van Egypte gedaan te
krijgen, dat het internationale politieleger in de streek van Gaza en langs de golf
van Akaba zou gecontinueerd worden. Maar minister Fawzi verwierp elke poging
om het internationale politie-leger om te vormen tot een internationale
bezettingsmacht, die de Egyptische politiek zou beïnvloeden. En Goerion zal ook
niet voor economische sancties wijken, zolang hij niet verzekerd is van de veiligheid
bij Gaza en de vrije doorvaart door de golf van Akaba.
Had Eden gehoopt door zijn aanval op Egypte Nasser ten val te brengen, het liep
precies andersom: Nasser bleef en de Britse diplomaat, die geen staatsman was
gebleken, nam zijn ontslag om zijn ‘slechte gezondheid’, die voor een niet gering
deel verergerd was door het Egyptische avontuur. Het tragische van dit ontslag ligt
in de omstandigheid, dat Eden, die gedurende zijn diplomatieke carrière er trots op
ging, als kampioen van de vrede te zijn opgetreden, ten laatste ten val is gekomen,
omdat hij zijn land en de wereld voor het risico plaatste van een.... oorlog. Tot
teleurstelling van minister Butler, die belast werd met binnenlandse zaken, wees
koningin Elizabeth MacMillan tot premier aan. Hij verminderde het kern-ministerie
van 19 tot 18 en handhaafde - wat niemand verwacht had - Selwyn Lloyd als minister
van buitenlandse zaken. Men mag dit opvatten als een bewijs, dat MacMillan
vasthoudt aan de Britse onverzoenlijke politiek jegens Nasser. Merkwaardig ook
was de benoeming van de industrieel Sir Percy Mills tot minister van
‘Energievoorziening’, met de bedoeling vaart te zetten achter de plannen tot
ontwikkeling der atoomenergie voor vreedzame doeleinden.
Behalve met Egypte ligt Brittannië ook overhoop met Jemen, welks vorst, opgehitst
door aan Engeland vijandige staten, zich beklaagde, dat van uit Aden de grenslijnen,
die grotendeels door een woestijn lopen, niet worden geëerbiedigd. De vorst bracht
de zaak voor de V.N.
Na het mislukken van de Egyptische expeditie heeft de Franse regering meer
rechtstreeks de aandacht op Algerije gericht. Mollet legde, in overeenstemming met
generaal Lacoste in de Assemblée een verklaring af, waarbij hij als fixatiepunt voor
de toekomst, uitgaande van de politieke, economische en sociale gelijkheid van de
Europese en mohammedaanse gemeenschappen, hun rechten globaal uiteenzette
om aldus tot herstel en handhaving van de rust te komen.
Niettegenstaande de bestrijding door Mendès-France en anderen, verkreeg de
Franse premier Mollet, met een geringe meerderheid de voorlopige steun om
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deel te nemen aan de ‘Euromarkt’. De Franse voorwaarden zijn echter niet gering:
een voor Frankrijk voordelige regeling voor de landbouwprodukten, voorkeur voor
het betrekken van produkten uit de Franse overzeese produkten en aandeel in de
investeringen in die gebieden. ‘Klein Europa’ (de 5 overige staten) zal bedenktijd
nodig hebben om in deze privileges toe te stemmen.
Door de geboorte van prinses Carolina van Monaco, zijn de Monagasken bevrijd
van het schrikbeeld van een inlijving bij Frankrijk, die hun dienstplicht en belasting
zou hebben gebracht.
Een jaar geleden bezorgde Kroestsjef de wereld de sensatie van de erkenning,
dat Stalin een schurk was geweest. Het was nodig tot ‘destalinisatie’ over te gaan
en de satellietstaten hun eigen weg naar het ‘socialisme’ te laten volgen. Tito
triomfeerde, maar kreeg al spoedig van Chinese zijde te horen, dat Stalins
verdiensten nog altijd nummer één zijn en dat Tito's redevoeringen en geschrijf niet
beschouwd kunnen worden als een juist afgewogen kritiek. De Chinese
Volksrepubliek van Mao is nog te jong om het zonder het Stalinistisch systeem te
kunnen stellen. Zij zond haar premier Tsjoe En Lai naar Moskou om zulks de
heersers onder het oog te brengen. Bij de receptie liet Kroestsjef zich weer eens
als hofnar gaan. ‘Stalin is ons als communist een voorbeeld geweest’. En, hoewel
atheïst, riep hij uit: ‘Geve God, dat iedereen kan strijden voor de arbeiders als Stalin’.
Op het einde van zijn improvisatie bedreigde hij alle niet-communisten met het
laatste oordeel, ‘want dat zal tegen u gelden, als de eindrekening wordt opgemaakt’.
Zo keerde Kroestsjef zijn jasje om!
Bij die gelegenheid was Tsjoe En Lai uit Budapest en Warschau teruggekeerd
en verklaarde: ‘De krachten van de vrede, de democratie en het socialisme hebben
het gewonnen van de krachten van de reactie. De socialistische landen zijn souverein
en onafhankelijke, gelijkwaardige landen. Bij tijden ging niet alles goed in hun
betrekkingen. Maar alles is weer in der minne geschikt’. Voor Hongarije wilde dit
zeggen, dat Kádár de straffen tegen ‘rebellen’ verscherpte, de leiders der arbeiders
met executies uit de weg ruimde, de federatie van Hongaarse schrijvers gelastte
alle activiteit te staken, 8 leiders van studentenverenigingen arresteerde en de
universiteiten ‘tot nader order’ gesloten hield.
De besprekingen in Warschau met Gomulka wierpen de schuld voor de spanningen
in de internationale verhoudingen op de ‘imperialisten’ en stelden vast, dat de
betrekkingen tussen socialistische landen gebaseerd moesten zijn op beginselen
van respect voor de wederzijdse souvereiniteit en niet-inmenging in elkaars
binnenlandse aangelegenheden, maar onder Sovjet-leiding!
De verkiezingen in Polen voor de Sejm waren de eerste in de Sovjet-staten,
waarbij enige vrijheid van stemmen te pas kwam. De kiezers stemden wel op een
eenheidslijst, maar zij konden de hun onwelgevallige namen doorschrappen. Voor
het overgrote deel der kiezers waren de communistische namen, die bovenaan op
de lijst stonden, onsympatiek. Het gevaar bestond, dat de katholieken zukl een ruim
gebruik van deze faculteit zouden maken, dat er voor de communistische verenigde
arbeiderspartij, de verenigde boerenpartij en de democratische partij zo goed als
geen zetel disponibel zou blijven. In zijn radio-uitzendingen had Gomulka in tamelijk
onbedekte termen er op gewezen, dat een boycot van de officiële machthebbers
ten gevolge kon hebben een herstel van de Russische opperheerschappij en de
waarschijnlijkheid, dat Polen van de kaart van Europa zou weggevaagd worden.
Ook kardinaal Wyszynski, die aan het huidige systeem de voorkeur geeft boven het
vorige, spoorde met zijn geestelijkheid de gelovigen
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aan ter stembus te trekken. Van de 458 zetels verkregen de communisten er 236.
Door de katholieken werden ongeveer 20 zetels bezet.

Nederland
Tengevolge van de bestedingsbeperking is sinds de aanvang van 1957 de suiker
3½ cent per kilo duurder geworden, is de benzine 45 cent per liter gaan kosten en
de jenever per liter circa 90 cent in prijs gestegen. De vrijstelling van de
omzetbelasting op textiel heeft de regering gecontinueerd, waarmee zij 70 miljoen
gulden prijsgaf. Er zal worden aangestuurd op volledige afschaffing van
consumentensubsidies b.v. voor melk, die 60 miljoen gulden bedraagt. Wat de
regering zelf betreft, ook zij streeft naar bezuiniging door het burgerlijk rijkspersoneel
zoveel mogelijk te beperken, door het onvervuld laten van vacatures, het afremmen
van personeelsuitbreidingen en inkrimping van het apparaat.
Het heeft lang geduurd alvorens de benoeming van de burgemeesters der twee
hoofdsteden, Amsterdam en den Haag, afkwam. Dat als opvolger van mr. d'Ailly
wederom een lid van de P.v.d.A. werd benoemd, de heer mr. G. van Hall, vond bij
niemand aanstoot. Maar dat in den Haag voor het eerst sinds vier eeuwen een
katholiek, mr. H. Kolfschoten, als hoofd van de gemeente zou optreden, gaf
aanleiding tot een protestvergadering - ‘bezinningsbijeenkomst’ genoemd - waarin
het verbreken van een oude protestantse traditie als een soort misdaad werd
gebrandmerkt. ‘In liefde’ begonnen eindigde de bijeenkomst met woorden van haat
tegen de paus en de katholieke Kerk, die herinnering opriepen aan de taal der eerste
geuzen.
De verhouding tussen den Haag en Djakarta blijft onveranderlijk stekelig en
doornig. De Nederlandse regering, overtuigd, dat de processen tegen de
Nederlanders een schending van de rechten van de mens zijn, had voorgesteld,
dat de Indonesische regering de rechtsmacht van het Internationale Gerechtshof
zou erkennen, in de hoop, op die wijze een onafhankelijk oordeel over de tegen de
Nederlanders gevoerde processen te verkrijgen. Als antwoord op dit voorstel kwam
een verontwaardigde nota, waarin beweerd werd, dat de processen in Indonesië in
overeenstemming met het internationale recht waren gevoerd!
Hoewel naar alle waarschijnlijkheid binnenkort de kwestie-N.-Guinea in de V.N.
zal worden besproken, gaat de aandacht in Indonesië in de eerste plaats uit naar
de politieke crisis in het land zelf. Uit ontevredenheid over het ministerie van Ali
Sastroamidjojo hebben in Midden- en Noord-Sumatra militaire leiders Simbolon en
Ahmad Hussein militaire Raden opgericht, die weigeren zich aan de bevelen van
Djakarta te storen. Zelfs een delegatie, die kwam onderhandelen, werd onverrichter
zake teruggestuurd. Een zwaardere slag werd aan het coalitiekabinet toegebracht,
toen de Masjumi-ministers, vijf in getal, zich uit het kabinet terugtrokken, met nog
twee andere Islamitische ministers, terwijl de katholieke en de protestantse ministers
een afwachtende houding aannamen. Soekarno nam aanvankelijk de zaak luchtig
op, sprak van kinderziekte en deed een beroep op de bevolking om de eenheid te
bewaren. Tenslotte kwam hij met een ‘conceptie’ voor de dag, waaraan zijn bezoeken
aan Moskou en Peking wel niet vreemd zullen geweest zijn. Hij kondigde aan, dat
hij binnenkort een adviserende of revolutionaire raad zou instellen, welke onder zijn
eigen leiding zou staan, en waaraan de regering verantwoording verschuldigd zou
zijn.
1-2-1957
K.J.D.
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België
Op 15 januari 1957 diende de Eerste-Minister, dhr. Van Acker, in de Kamer
persoonlijk het wetsontwerp ‘houdende sommige bepalingen op financieel,
economisch en sociaal gebied’ in. Het werd naar een bijzondere commissie van 23
leden verwezen die het spoedonderzoek aanvatte. Onmiddellijk werd het nieuwe
ontwerp door de C.V.P. en de christelijke opinie op hevige kritiek onthaald. Deze
kritiek richtte zich, algemeen gezien, minder tegen het beginsel der heffing en haar
aanwending, dan tegen het feit dat de regering een zeer uitgebreide reeks
volmachten vraagt. Deze zouden zich uitstrekken over de gehele maatschappelijke
zekerheid, over bevoorrading, distributie en prijzen, over het onrechtstreekse en
rechtstreekse arbeidersloon, over het financiële en personeelsbeleid der parastatalen.
Tot einde 1957 zou de regering, lees de socialisten, op al deze gebieden
eigenmachtig kunnen tewerk gaan, bestaande wetten fundamenteel wijzigen zonder
tussenkomst van het parlement, hoogstwaarschijnlijk tevens (dit juridisch probleem
is nog niet zeer klaar) door haar besluiten, lees besluit-wetten, de uitvoerende macht
in de toekomst binden. In feite zou op economisch en sociaal gebied kunnen
geregeerd worden alsof de socialisten reeds de door hen gedroomde volstrekte
meerderheid bezaten. Het grote gevaar van het ontwerp is daarenboven dat het, in
de grond belasting- en volmachtwet, voorgesteld wordt als sociale wet. En het
antwoord van de socialistische pers op de rechtse kritiek liet geen twijfel: de
bedoeling is, de tegenstanders van het ontwerp als anti-sociaal te discrediteren bij
de openbare opinie van wie gehoopt wordt dat ze in haar argeloosheid een wetgeving
zal aanvaarden waarvoor het woord dictatoriaal nauwelijks te sterk lijkt. Op de
C.V.P.-partijraad van 26 januari werd het sociale aspect van de wet tot zijn juiste
verhoudingen herleid: het gaat om een aanpassing van de sociale vergoedingen
aan de gestegen levensduurte (alleen de pensioenen ondergaan een zekere reële
verhoging), maar de arbeiders zijn zelf voor 650 miljoen in de financiering betrokken
en de arbeiders aan het werk, zien, zonder tegenprestatie, hun loon geblokkeerd.
Door het indienen van wetsvoorstellen met dezelfde sociale draagwijdte als de
heffingswet, wist de C.V.P. intussen het socialistisch maneuver geschikt te pareren.
Is dit sociale uitzicht voor de opinie wellicht het belangrijkste, in de grond krijgt
het ontwerp zijn volle zwaarte door de volmachten. Aan linkse zijde is men het zich
wel bewust dat hier een zeer delicaat aspect van de wet ligt: Syndicalist in Volksgazet
legde zelf de nadruk op de noodzaak om dit karakter van de wet overtuigend te
wettigen (een lastige taak!) en wanneer minister Rey zich over de radio tot de
bevolking wendde, repte hij voorzichtigheidshalve met geen woord over de
volmachten! Men mag nochtans aannemen dat deze een der voornaamste redenen
uitmaken van het groeiende verzet bij de liberalen (naast de financiële belangen
die er nog steeds invloedrijk zijn). Ondanks nieuwe concessies op gebied van
erkenning der liberale syndicaten (deze onbetekenende groeperingen zijn thans
reeds in 67 van de 72 paritaire commissies vertegenwoordigd) kon de regering niet
verhinderen dat een commissie der liberale tegenstanders van het ontwerp, onder
impuls van de invloedrijke heren Motz en Vanderschueren, bijeenkwam om
amendementen uit te werken. De regering verwierp deze amendementen, bracht
zelf enkele tekstverbeteringen aan en loodste het ontwerp dan toch door de
bijzondere Kamercommissie. De reactie van de
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liberale tegenstanders op de vergadering der beide groepen van 31 januari was zo
hevig, dat de stemming er moest worden vrij gelaten. Gezien de halsstarrigheid van
de Eerste-Minister, die een eenparige stemming van het ongeamendeerde ontwerp
eist, lijkt het lot van de regering nog steeds in het onzekere te zweven. Maar de
liberalen staan wel, tussen hun principes en hun onmiddellijk belang, voor een zeker
dilemma: houden zij de coalitie recht, dan wordt een socialistische politiek gevoerd
en verliezen zij de laatste sympathieën, maar mogen zij er waarschijnlijk op rekenen
in een nieuwe legislatuur naast de socialisten in de regering te blijven - en dat is
voor een kleine partij als de liberalen heel belangrijk; laten zij de coalitie vallen, dan
zijn nieuwe verkiezingen wellicht niet meer uit te stellen, d.w.z. een liberale nederlaag
en, hoogstwaarschijnlijk, een fatale oppositiekuur. Niemand verwacht inderdaad dat
de socialisten, indien de regering op dit punt valt, verliezen zullen lijden. Wellicht
handhaven zij hun positie, temeer daar een nieuwe opslorping van communisten
mag verwacht worden - de toetreding van de communist Van Hoorick tot de B.S.P.
in Aalst, waar het socialisme dringend een nieuwe voorman nodig heeft, is
symptomatisch. En zelfs de rebellerende vleugel van het A.B.V.V. onder Renard is
het op dit stuk met Buset eens: de B.S.P. moet naar de volstrekte meerderheid
streven. Het nieuw opgerichte weekblad La Gauche heeft het uitdrukkelijk bevestigd.
Hoe deze delicate positie van het liberalisme bij sommigen tot een waar
gewetensconflict wordt, blijkt uit de reactiehouding van een Coulouvaux die zich
plotseling druk maakt om de grondwetsherziening. Maar indien in de C.V.P. al een
strekking bestond om - omwille van de Europese verdragen - de vroegere weigering
tot medewerking weer in te trekken, dan hebben de linksen dit door hun volmachtwet
volstrekt onmogelijk gemaakt.
Terwijl de strijd om de volmachten volop aan de gang is, blijft de inflatoire strekking
zich ontwikkelen. Het indexcijfer is opnieuw gestegen, en een reeks prijsverhogingen
zijn toegestaan of in het vooruitzicht gesteld, voor steenkolen (waar de
bevoorradingsmoeilijkheden voortduren), voor bouwmaterialen, wellicht voor bier
(een ernstige zaak in België!) enz. Dank zij de in vorige kroniek vermelde
lapmiddelen, waarover in de Senaat met kracht werd geïnterpelleerd, zijn de
onmiddellijke betalingsmoeilijkheden blijkbaar voorlopig voorbij, maar die financiële
zorgen komen periodisch, sterker, terug.
Opzienbarend was het ontslag van de linkse rector der Gentse Universiteit, gevolgd
door andere beheerders om reden van verwaarlozing der universiteit door de staat,
maar ook - en dit is zeer pikant - omwille van partijdige benoemingen van linkse
krachten (blijkbaar van twijfelachtige kwaliteit)....
De vorig jaar in het vooruitzicht gestelde commissie voor het wetenschappelijk
onderzoek, onder voorzitterschap van Z.M. Koning Leopold, werd opgericht.
In christelijke kringen doet het probleem van de vrouwelijke vrijwillige legerdienst
veel stof opwaaien. In de grond gaat het erom, de vrouwen die in administratieve
en sanitaire diensten van het leger tewerkgesteld zijn, een statuut te bezorgen. De
Middenstands- en Burgervrouwen, van wie het verzet vooral uitgaat, vrezen dat het
voluntariaat een eerste stap naar verdergaande incorporatie van vrouwen zou
kunnen worden. De amendementen van de niet zo skeptische Mw. De Moor-Van
Sina, die bepaalde waarborgen van familiaal en vrouwelijk standpunt op het oog
hebben, werden echter door de Kamercommissie verworpen.
L. Deraedt
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Forum
Alberdingk Thijm
Als er één genre van katholieke literatuur in Nederland op het ogenblik te bloeien
staat, dan is het de biografie. Niet minder dan drie statige, wetenschappelijk
opgezette biografieën kwamen binnen het tijdsverloop van een jaar van de pers,
van Cornelis Broere namelijk, van Kardinaal de Jong en van Doctor Poels. Broere
vond in de rasbiograaf Gerard Brom een voortreffelijk vertolker van zijn leven en
leer in een boek, dat barstens vol staat van gegevens en wetenswaardigheden in
de trant die we van Brom kennen: korte, scherp geritmeerde zinnen, die elk minstens
één feit, anecdote of bijzonderheid bevatten.
Een biografie die zich, op iets lager niveau, op waardige wijze bij de reeds
verschenen ‘levens’ van Gerard Brom aansluit is het zo juist uitgekomen boek van
1)
zijn hand - hij zelf noemt het een levensschets - Alberdingk Thym . Even stilstaand
bij deze opeenvolging - éérst een wetenschappelijk ‘magnum’, Cornelis Broere, dán
een veel meer dan de helft korter leven van Thym - kan men zich over die volgorde
verbazen. Men zou het omgekeerde verwacht hebben. De strijdbare, artistieke
geleerde en leken-apostel, die Gerard Brom was en is, moet, zou men zeggen, zich
meer getrokken gevoeld hebben tot een hem zo verwante figuur als Thym dan tot
de gesluierd geniale, stille en verborgen Broere. Het was echter blijkbaar niet zo.
Of hebben toevallige omstandigheden, waarover hij spreekt in zijn Inleiding tot
Broere, bewerkt dat hij innerlijk vroeger door Broere dan door Thym geraakt werd?
Hoe het zij, Thym heeft Goddank! zijn beurt gekregen en een goede beurt. Een man
van Thyms voorkomen en formaat die tot in de franjes van zijn wezen toe, als zijn
afkeer van roken en jenever, een voorganger in Broms trant geweest is, móést heel
bijzonder tot Brom spreken. En hij heeft tot hem gesproken.
Ik acht het een geluk dat dit boek niet tot een wie-weet-hoeveel-delig,
wetenschappelijk, zwaarhandig en kostbaar werk is uitgegroeid, dat, door weinigen
uitgelezen, een aantal boekenkasten zou gaan sieren en als standaardwerk op een
afstand hoog geëerbiedigd zou worden. Het boek dat Brom nu schreef, is er een
waarvoor Nederland, bijzonder Katholiek Nederland, hem dankbaar mag zijn. Het
is, veel meer dan de drie genoemde biografieën, een werk dat ook voor de gewone
man toegankelijk is en ongetwijfeld zijn weg zal vinden in bibliotheken niet alleen,
doch ook in studeer- en huiskamers.
Brom is er prachtig in geslaagd de grote voorman der katholieke verheffing en
bevrijding in vijftien hoofdstukken te vangen en vast te leggen. Thym, met de vurige
hartslag van zijn bloed, met zijn tere en mannelijke ridderlijkheid, zijn geestdrift voor
kunst en schoonheid, zijn onstuimige arrogantie en zelfverzekerdheid, zijn
tegenslagen en vergissingen, zijn onverwoestbare trouw aan God en Kerk. ‘In
afwachting van de grote levensbeschrijving zoals Alberdingk Thym zou verdienen,
komt hier een schets voor ruimere kring en daarom zonder apparaat van
bronnenopgaven, zonder bibliografie,.... zonder volledige kroniek in strikte tijdsorde,
zonder historische achtergrond’, zo lezen we in de korte inleiding. De naam Gerard
Brom is waarborg genoeg voor de betrouwbaarheid van heel de inhoud, zodat
‘bronnenapparaat en bibliografie’, slechts door scholasters zullen gemist worden.
Zou de hemel beschikken dat de hoogbejaarde oudprofessor na dit boek geen
schriftuur meer kon lanceren, dan was Alberdingk Thym een treffende afsluiting van
een ongewoon vruchtbare auteursloopbaan. Ook hierin stemt de biograaf met zijn
voorbeeld overeen, dat hij in ongeveer alle vragen en problemen die het katholieke
1)

Gerard Brom, Alberdingk Thym. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 272 pp., f 12.75
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front de laatste halve eeuw beroerd hebben, zijn stem, en meestal een zeer eigen
en graag beluisterde stem, deed horen.
Er mogen in de toekomst nog zoveel
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boeken over Thym geschreven worden, met of zonder bronnenapparaat en
bibliografie, ik geloof niet dat er aan zijn ‘Lebensbild’, aan de heldere, levende
voorstelling die Brom voor ons heeft opgeroepen, veel zal gewijzigd worden. Wanneer
het doel van een levensbeschrijving is de beschreven figuur in haar bloedwarme
menselijkheid, in haar sterkten en zwakheden, in haar hoge en lage momenten, in
haar tastbare werkelijkheid voor ogen, of liever voor oog en hart te stellen, dan
bezitten wij hier, ik zou haast zeggen, een volmaakte biografie. Brom was steeds
een meester in het karakteriseren van figuren, die hem interesseerden en boeiden,
en hij bezat de durf, de stoutheid soms, om licht en schaduw op gelijke wijze aan
te brengen. Ook hier ontbreekt de schaduw niet. De zwakten en kleinheden van de
grote Thym worden even breed uitgemeten als zijn gaven en deugden. Maar door
alles heen blijft Brom geboeid door de nobele, ongewoon werkzame, sober levende
en hoog strevende mens Alberdingk Thym, zo zeer dat diens jongste zoon Karel,
de van Deyssel der literatuurboeken, het misschien wat heel erg ontgelden moet.
Historici mogen het gemis voelen, waarover Brom spreekt, waar hij het ontbreken
van ‘historische achtergrond’ memoreert, ook hier is Broms eruditie en belezenheid
zo paraat dat er onwillekeurig een meer dan bevredigende achtergrond voor het
Thymbeeld geschapen wordt.
Van al de meer dan gewone figuren die het Katholieke Nederland in de laatste
honderd jaar heeft voortgebracht, is er, geloof ik, geen die nog zo levendig in het
katholieke bewustzijn staat als Alberdingk Thym. Het genootschap dat zijn naam
draagt, moge daartoe bijgedragen hebben, alsook de literatuurlessen in het
middelbaar onderwijs, waar men gewoonlijk voor het eerst die naam hoort; er ligt
echter ook iets in Thyms wezen dat de bewuste katholiek van vandaag bijzonder
moet aanspreken, zijn onafhankelijk individualisme namelijk, zijn distantie van al
wat clericaal was, zijn intransigentie waar het de belangen van God en godsdienst
betrof, de tere integriteit van zijn geweten. In Broms biografie treden deze trekken
van zijn wezen zo helder en vitaal op de voorgrond dat zij de dominante van zijn
karakter vormen. Wel is er een en ander in zijn levenshouding dat een vroeger
tijdperk kenmerkt en de hedendaagse mens eer bevreemdt dan bekoort, zijn
conservatisme namelijk, zijn onvoorwaardelijke eerbied voor gezag en traditie, zijn
‘deftigheid’ en bijna te zwierige hoffelijkheid. Toch past ook dit volkomen in het kader
van de negentiende-eeuwse ridder en estheet.
Een weemoedige herinnering vormt in dit boek het hoofdstuk ‘Ouderdom’, waar
Brom de tegenslagen en mislukkingen van Thyms gezin beschrijft. Hij die voor en
boven alles in de geloofstrouw zijner kinderen wenste voort te leven, zag door een
droevige samenloop van omstandigheden en oorzaken de meesten zijner kinderen
de weg van geloof en familietraditie verlaten. Dit is wel het bitterste leed geweest
dat de gevoelige en diep religieuze Thym kon treffen. Hij die zijn leven, zijn fortuin
en zijn kracht gewijd had aan de culturele verheffing zijner geloofsgenoten en altijd
in de bres gestaan had ter verdediging van Christus en zijn Kerk, zag nu hen die
hem het dierbaarst waren zijn ideaal prijs geven en zelfs de rug toekeren. Het sloeg
een wonde die niet te genezen was.
Er zijn natuurlijk in deze ‘levensschets’ leemten en ontbreeksels, waarin een
definitieve biografie zou voorzien hebben. Er zouden in zulk een werk
verbindingslijnen zijn getrokken naar andere figuren, naar gebeurtenissen en
tijdsverhoudingen die Thyms leven nog meer reliëf hadden gegeven. Broms opzet
was echter bescheidener: Jozef Alberdingk Thym namelijk te verbeelden en te
beschrijven in de nobele aandriften en impulsen van zijn wezen, zijn merkwaardige
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gestalte voor de lezer op te roepen, zó dat hij levend en lijfelijk voor ons staat. En
hierin is Brom op bewonderens- en dankenswaardige wijze geslaagd.
J. van Heugten S.J.

Pio Baroja (1872-1956)
Bij de dood van Pio Baroja berichtte de Vlaamse radio, met zijn reeds bekende
objectiviteit, dat de grote Spaanse roman-
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schrijver gestorven was zoals hij geleefd had, zonder de kerkelijke sacramenten te
ontvangen. De werkelijkheid was enigszins genuanceerder: Baroja's neef, Julio
Caro, belette een oud vriend, P. Felix García, de zieke te bezoeken. P. García,
academicus en vriend van verscheidene vooraanstaande Spaanse schrijvers, had
immers het jaar te voren ook Ortega y Gasset bijgestaan en hem, met zijn
instemming, de absolutie gegeven, - een open brief van Ortega's rabiaat anti-klerikale
zoon poogde later de legitimiteit van dit gebaar in twijfel te trekken. Ook bij Baroja's
sterfbed speelde dus een familielid een hatelijke rol.
Dank zij het getuigenis van de liberale Dr. Gregorio Marañón kennen wij nu de
waarheid over Baroja's laatste ogenblikken. Dr. Marañón verliet de zieke niet
gedurende zijn doodsstrijd en geeft ons het relaas van Baroja's laatste woorden:
‘Mijn leven is tot nu toe een komedie geweest (Mi vida ha sido una farsa hasta
ahora). Ik verlang te rusten in God.... C.... (onvertaalbaar sterk woord)! Hoe goed
moet het daar zijn....’. ‘Waar, Pio?’ ‘In de hemel’.
Weinige ogenblikken daarna verloor de schrijver het bewustzijn.
***
Pio Baroja y Nessi, in 1872 te Vera del Bidassoa geboren, was de grote romancier
van de generatie van 1898. Zelf beweerde hij graag, dat deze ‘generatie van '98’
nooit had bestaan, maar hij was er niettemin een even typische vertegenwoordiger
van als Unamuno en Maeztu. In hun menselijk waardigheidsgevoel geschonden
door de ridicule en onterende Spaanse nederlaag van 1898, met een schok het
diepe verval-in-zelfbehagen van hun volk beseffend, hebben deze schrijvers door
hun werk Spanje letterlijk wakker gestriemd. In de bittere roman El Arbol de la
Ciencia (1911), één van zijn meest autobiografische, laat Baroja zijn held Andres
Hurtado moedeloos lijden onder het onvermogen van het lichtzinnige Madrid om
de ogen te openen en de betekenis van de Cubaanse catastrofe te begrijpen. ‘Andres
had gehoopt dat de Spanjaard, onbekwaam tot wetenschap en civilisatie, tenminste
een geëxalteerd patriot zou zijn’. Maar ook die verwachting werd bedrogen: zoals
voorheen toonden de lichtzinnige Madrilenen alleen belangstelling voor theater en
toros. In deze held heeft Baroja overigens de figuur geschapen, die hij zelf had
kunnen worden, onrustig, gedesoevreerd, vertwijfeld; gevangen binnen zijn steriele
intellectuele opstandigheid, wordt Hurtado tot koude en cerebrale zelfmoord
gedreven.
Mét de 1898-ers werd Baroja iconoclast: hij richtte zich tegen de conservatieve
machten, zo kerkelijke als wereldlijke, die de natie met hun principes van trouw aan
de traditie tot geestelijke sclerose en tot op de rand van een pijnloze slaap-dood
hadden gebracht. Doch wie beelden vernielt, welke tot symbolen werden van
nationale verstikking, leeft in werkelijkheid van uit een romantisch idealisme. Deze
sceptische Bask, cynische atheïst, sensualistische ontleder (La Sensualidad
Pervertida, van 1920, is feitelijk dé gedachten-roman van de '98-ers), deze dokter
die zijn romanfiguren als patiënten met een korte en koele diagnose beschrijft,
herkende zichzelf in zijn laat uitgegeven Memorias (1944) als romanticus. Hij, die
zich in zijn boeken de ongevoelige en onberoerde toeschouwer náást het leven had
getoond, die met fatalistische humor de typisch Iberische pícaros in het half
verdroomde, totaal amorele wereldje van Silvestre Paradox een nieuwe, moderne
levensvorm had geschonken, wachtte tot de Memorias om de lezer het romantisme
van zijn hart te verraden, verborgen in ‘su anima anàrquista, individualistica, antisocial
y furiosamente española’ (C. Gonzàlez Ruano).
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Want met Unamuno en Azorín deelde Baroja ook het gevoel van een smartelijke
en vertederde liefde voor een wederontdekt Castilië en was, met hen, vanaf zijn
eerste grote roman, Camino de Perfección (1902), die in Toledo speelt, tot in zijn
latere historische avonturenromans, de minnaar van het duldende en desolate
Castiljaanse landschap, geschroeid door de zon, vergrijsd en verweerd door de
vorst, verteerd van lijden en heldhaftigheid, van hartstocht en mystiek.
Zelf toeschouwer in het leven, geroepen tot schrijven in plaats van tot hande-
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len, schiep Baroja, naast de egocentrische, geïntroverteerde romanheld die zijn
logisch spiegelbeeld oproept, ook een ideaaltype, dat in een hele reeks werken
terugkeert: de onverbiddelijke, nietzscheaanse mens van de daad. Tot oerbeeld
koos hij een historische figuur: Aviraneta (blijkbaar met Baroja's familie verwant),
held van de Spaanse opstand tegen de Fransen, liberaal, sceptisch, onomkoopbaar,
avonturier en onverbeterlijk samenzweerder. Baroja's dadenmensen, vanaf don
Ramiro in El Mayorazgo de Labraz (1903) tot Zalacain el aventurero (1911) en de
latere Aviranetahelden in El escadrón del brigante, El aprendiz de conspirador, La
canóniga, enz. uit de twintiger jaren, staan boven goed en kwaad: zij dragen de
ethische norm van hun daden alleen in de afmetingen van hun geest en de felheid
van hun wil.
Tot in 1935 wordt Baroja het niet moe, telkens opnieuw gestalte te geven aan dit
type, dat het Wunsch-Ziel van zijn onvervulde vitale en heldhaftige aspiraties uitdrukt.
Met Locuras de Carnaval echter keert hij in dit jaar zijn avonturiersdromen, de historie
en de half mythische held definitief de rug toe, en wendt hij zich opnieuw tot het nú,
tot het reële en levende Madrid, in een verhaaltrant die met de jaren nog
droog-humoristischer en denser wordt.
***
Steeds bekijkt de romancier zijn personages van op een afstand, met onbewogen
blik. Deze opzettelijke pseudo-objectiviteit, deze weigering om door te dringen tot
hun binnenste en het kluwen hunner verborgen motieven te ontwarren, irriteert vaak
de lezer; toch grijpt men naar een volgend boek van de schrijver: de onvoldaanheid
blijft, maar ook de drang om dit oeuvre beter te leren kennen, om in zekere zin de
‘sleutel’ erop te vinden. En dit wellicht omdat de cynische koelheid van de schrijver
geen uiting is van geestelijke armoede of oppervlakkige schraalheid, doch het gevolg
van een bewuste onderdrukking der menselijke emoties, wier aanwezigheid, hoe
zorgvuldig verzwegen ook, in zijn stijl-persoonlijkheid vermoed wordt. Dit
raadselachtig vluchtige, enigszins frustrerende in Baroja's karaktertekening had
Ortega reeds in 1916 met scherpe kritische blik aangeduid, toen hij de romanschrijver
in El Espectador verweet, zijn figuren als marionetten te doen optreden, bewegen,
een buiging maken en weer verdwijnen, zonder te vorsen naar de diepere drijfveren
van hun handelingen, zonder zelf ooit open tegenover hen, en meteen ook tegenover
het leven, stelling te nemen. ‘Zonder zich te engageren’ zou dit luiden in het huidige
literaire jargon.
Misschien geven Baroja's laatste woorden ons de sleutel op dit enigmatische
karakter van zijn oeuvre: ‘Toda mi vida ha sido una farsa’. Nu de gesloten Bask
eindelijk iets van zijn ware persoonlijkheid heeft laten zien, met zijn romantisch
verlangen naar totale inzet én de verbeten wil om zich niet te geven samen, zal het
wellicht mogelijk worden, zijn werk onder het verhelderend licht der laatste belijdenis
ook in een nieuw perspectief te beoordelen.
A. Deblaere S.J.

Exacte wetenschap uit Rusland
De Nobelprijs voor chemie voor het jaar 1956 werd toegekend aan Prof. N.N.
Semonow uit Moskou. Dit is de eerste maal in de geschiedenis, dat de hoogste
wetenschappelijke onderscheiding aan een Sowjet-burger ten deel valt. In de officiële
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verklaring wordt de bijzondere verdienste van Semonow voor het onderzoek van
de bewegingsleer der chemische reactie onderstreept, waarbij het belang van deze
onderzoekingen voor onze kennis van de kettingreactie speciaal wordt vermeld. De
eer, die hiermee aan deze Russische geleerde ten deel valt, houdt een erkenning
in van heel de Russische atoom-wetenschap. Voor insiders was het al sedert enkele
jaren geen geheim meer, dat de Russen in deze sector der wetenschap een eerste
rangs-plaats innemen. Op verschillende conferenties was dat al gebleken: o.a. in
Genève in november 1955 en in juni 1956.
In november 1955 belegden de Verenigde Naties te Genève een conferentie over
de vreedzame toepassing van de kernenergie. Het is een van de grootste
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conferenties geworden, die de V.N. ooit hebben georganiseerd. 73 landen namen
er aan deel, met in totaal 1400 leden, gekozen uit vooraanstaande
wetenschapsmensen dier landen; daarenboven waren er meer dan 1400 waarnemers
van wetenschappelijke instituten en uit het bedrijfsleven, terwijl ongeveer 900
verslaggevers aanwezig waren. Op deze monster-conferentie heeft Rusland een
niet onbelangrijke rol gespeeld. Eén van de vier officiële talen der conferentie was
het Russisch; de plaatsvervangend secretaris-generaal was Dr. W.S. Wawilow van
de Sowjet-Unie. De Russische delegatie heeft bewezen, dat de U.S.S.R. op
wetenschappelijk gebied een hoog peil heeft bereikt.
In juni van het jaar 1956 was Genève werderom de plaats, waar een congres
over kernfysica werd gehouden, ditmaal georganiseerd door het Europese
Laboratorium voor Kernfysisisch Onderzoek (C.E.R.N.). Van de 350 deelnemende
natuurwetenschappers waren er 40 uit de U.S.S.R. afkomstig. Ook hier bleken zij
volkomen op de hoogte van de technische en wetenschappelijke ontwikkeling.
Bijzonder opvallend was hun enthousiaste weetgierigheid, die slechts met uitvoerige
inlichtingen tevreden kon worden gesteld. De voordrachten, die zij zelf verzorgden,
bewezen, dat men in Rusland met grote voortvarendheid de bouw van enorme
cyclotron- en synchroton-machines heeft ter hand genomen. In grote lijnen volgt
men daarbij de gebruikelijke ideeën; voor detail-problemen hebben de Russen soms
originele oplossingen gevonden. Nieuwe voorstellen van grootser allure werden
eveneens gedaan van Sowjet-Russische zijde, maar deze vragen nog veel
1)
onderzoek, voordat men tot werkelijke proefnemingen kan overgaan .
Aan deze activiteit op research-niveau gaat vanzelfsprekend een uitgebreide
werkzaamheid in handboek-wetenschap vooraf. De ‘Deutscher Verlag der
Wissenschaften’ te Berlijn is al meerdere jaren bezig om de resultaten hiervan voor
de westerse wereld toegankelijk te maken.
Zo verschenen onlangs: E.B. Dynkin en W.A. Uspenski, Mathematische
2)
Unterhaltungen III (Irrfahrten) en E.W. Schpolski, Atomphysik I . Het eerste werk is
de neerslag van een seminarie over waarschijnlijkheidsrekening, kort na de oorlog
aan de Lomonossow-universiteit van Moskou gehouden. Het is zeer eenvoudig
opgezet, en beoogt niet zozeer nieuwe kennis bij te brengen, maar veeleer de eigen
activiteit van de student los te slaan en tot een zekere creativiteit te voeren; een
wijze van werken, die aan genoemde universiteit een voorname plaats inneemt.
Het tweede werk is een handboek voor atoomfysica, dat in Rusland reeds zijn vierde
druk achter de rug heeft. Het geeft op heldere wijze de normale stof voor de eerste
jaren van een universitaire studie; de afleidingen en berekeningen worden iets meer
in extenso weergegeven dan onze westerse handboeken dat plegen te doen.
Toch zijn er enkele passages in het boek, die bijzonder de aandacht trekken, nl.
waar niemand minder dan Lenin wordt geciteerd. Het gaat hier om de interpretatie
der quantenmechanica, waarbij schr. protest aantekent tegen de westerse fysica.
Voor een groot deel heeft hij hierbij gemakkelijk spel, omdat er in onze
natuurwetenschap inderdaad flagrante grensoverschrijdingen hebben plaats
gevonden, b.v. wanneer het complementariteitsbeginsel der fysica zonder meer
werd toegepast op de biologie of zelfs op de sociale wetenschappen. Verder kan
schr. zich met recht verzetten tegen een idealistische interpretatie van de resultaten
der quantenmechanica, zoals ook Paus Pius XII dat deed in zijn toespraken tot de
Pauselijke Academie van Wetenschappen op 24 juni 1955 en tot het IVde
1)
2)

Zie Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde 22 (1956), p. 105-112 en p. 277-282.
E.B. Dynkin en W.A. Uspenski, Mathematische Unterhaltungen III. - Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin, 1956, 84 pp., D.M. 4.10.
E.W. Schpolski, Atomphysik. Band I. - Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1954.
444 pp., D.M. 19.
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Internationaal Thomistisch Congres op 14 september van hetzelfde jaar. Weliswaar
laat de nauwkeurigheid van Schpolski's kwalificaties hierbij een en ander te wensen
over. Het is minstens simplistisch om Werner Hei-
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senberg een positivist te noemen en hem als volgeling van Mach voor te stellen. In
zijn bestrijding van Pascual Jordan schenkt schr. geen aandacht aan de opvallende
ontwikkeling, die Jordan de laatste jaren heeft doorgemaakt. Maar men kan Schpolski
bijvallen, wanneer hij poneert, dat de overschatting van de rol van het subject de
laatste tijd niet zelden aanleiding heeft gegeven tot een bedenkelijke filosofie. Deze
fout hangt samen met de vorige: men kan de juiste verhouding van subject en object
in de wetenschap niet ‘afleiden’ uit de onzekerheidsrelatie. Veeleer moet men in de
onzekerheidsrelatie een duidelijke projectie binnen de fysica zien van de
fundamentele verhouding tussen de mens en het object, waardoor de wetenschap
wordt bepaald. Er loopt geen directe weg van een fysische wet naar een metafysieke
thesis.
Maar dit neemt niet weg, dat er een reële band bestaat tussen wijsbegeerte en
natuurwetenschap, en dat men daarvan de sporen vindt, ook in de zuiver
natuurwetenschappelijke activiteit. Schpolski nu onderschat niet alleen de rol van
de experimentator in de wetenschap, maar bovendien richt hij zijn aanval tegen een
onmiddellijke gevolgtrekking vanuit de quantenmechanica tot een filosofische
conclusie, en meent op grond daarvan elke band tussen subject en object, tussen
wetenschap en mens te kunnen afwijzen. Omdat deze redenering niet sluit, faalt
ook zijn poging om te laten zien, hoe de quantenmechanica helemaal past in de
materialistische wereldbeschouwing (daarbij met citaten uit Lenins Materialismus
und Empiriokritizismus bewijzend, dat hij het dialectisch materialisme juist weergeeft).
Tot slot zij nog opgemerkt, dat schr., - gelukkig, - geen pogingen aanwendt om een
positief bewijs voor de materialistische wijsbegeerte op te bouwen uit de
quantenmechanica.
P.G. van Breemen

Boekbespreking
Godsdienst
Koenraadt, Mgr. Dr. W.M.J., Prof. Mr. J.C.P. Oomen, Prof. Dr. L.J.W.
Smit, Verklaring van de Katechismus der Nederlandse bisdommen. Dl.
VI. - L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1956, VI-327 pp., p.d. f 8.90,
geb. f 11.40.
Dit zesde deel maakt een begin met de christelijke moraal: algemene deugdenleer,
zonde en de drie goddelijke deugden (Katechismus lessen XLIV t/m XLVIII). Onze
lezers weten zo langzamerhand wel, wat ze aan dit voortreffelijke werk hebben.
Ook dit deel maakt geen uitzondering. Onder de vele actuele vraagstukken, die
behandeld worden, vindt men b.v. een evenwichtige verhandeling over vrijheid en
belemmering der vrijheid, die van belang is voor het bepalen van de concrete
aansprakelijkheid inzake de moraliteit van het menselijk handelen; een verhandeling,
die besloten wordt met de kapitale opmerking: ‘Van de andere kant mag men echter
niet alles goed praten en als ziekelijke verschijnselen verontschuldigen. Als de mens
niet in staat is het zedelijk kwaad te bedrijven, is hij ook niet capabel tot het
waarachtige zedelijk goed. Dan ontrooft men hem zijn waardigheid en men
beschouwt hem niet meer naar datgene wat hij eigenlijk is: een redelijk wezen dat
voor zijn daden verantwoordelijk is’ (p. 84). Opmerkenswaard zijn verder nog de
gezonde kritiek op de hedendaagse z.g. ‘zondenmystiek’, een belangrijke paragraaf
over de eigentijdse factoren die de geloofshouding bemoeilijken, over ‘Het geloof
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in het openbare leven’ (verenigings- en organisatieleven), Caritas en Maatschappelijk
werk, Caritas en Staat (waarbij zelfs gehandeld wordt over onze plicht tegenover
de onderontwikkelde gebieden). Zo is ook dit boek weer een uitermate actueel en
degelijk commentaar op de Katechismus, waarvoor wij Prof. Smit (want hij is het,
die dit gehele deel voor zijn rekening nam) weer hartelijk dankbaar zijn.
S. Trooster
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Jansen, Fons, Huwelijk in ballingschap. - Uitg. Paul Brand N.V., Bussum,
1956, 202 pp., f 6.90.
Het eerste werk, dat Fons Jansen in 1955 uitgaf onder de titel ‘Liefde. Op zoek naar
een christelijke geesteshouding in verkering en huwelijk’, had zo'n succes dat het
reeds verschillende malen herdrukt moest worden. ‘Huwelijk in ballingschap’ zal
hopelijk nog meer succes oogsten, want het verdient dat tenvolle. Het is een reeks
kleine opstelletjes, waarin de schr. geleidelijk aan de voorwaarden en
levenshoudingen beschrijft, die noodzakelijk zijn om het huwelijk op christelijke wijze
te beleven ‘in de ballingschap van de erfzonde’ (p. 153). Het boek biedt geen
‘afgeronde theorieën’ (p. 134) en is geen wetenschappelijk betoog, ofschoon de
schr. wel zo beslagen is dat hij op moeilijke en delicate punten het juiste evenwicht
weet te bewaren. Het is boeiend en pakkend geschreven, in een rechtstreekse en
plastische stijl, wel wat (soms erg) overdreven in het karakteriseren van onjuiste
houdingen en opvattingen, maar steeds beter en genuanceerder naarmate het
positiever wordt. Naar onze smaak had de schr. gerust minder uitvoerig mogen zijn
in het bestrijden van ongezonde houdingen; maar in het positieve gedeelte biedt hij
zoveel goeds, dat zijn boek van harte aanbevolen dient te worden.
A. van Kol

Boerwinkel, F., Kerk en secte. - Boekencentrum N.V., 's-Gravenhage,
2e druk, 1956, 272 pp., f 7 en f 5.50.
De eerste druk van dit boekje verscheen in 1953. In deze nieuwe druk heeft de
schrijver veel gevijld aan zijn werk, om het duidelijker en vollediger te maken. Het
staat geheel in het teken van de oecumenische beweging en is erg sympathiek
geschreven, uit de grote verwachting van eenheid der kerken: ‘Katholieke en
Reformatorische kerken zullen, te samen met de positieve bijdragen van
verschillende andere Christelijke groepen en in ernstig gesprek met Israël, moeten
zoeken naar Gods beloften en geboden, zoals de mens van deze tijd ze nodig heeft
en kan verstaan, om als mens Gods te leven in de tijd die ons nog gegeven is totdat
Christus wederkomt als wereldrechter en als wereldredder’. S. wil hieraan
medewerken, door te laten zien, wat de verdeeldheid in de Kerk betekent. Wij vragen
ons echter af, wat er van die eenheid terecht moet komen, als de S. zelf moet
constateren, dat hij geremd wordt door het probleem: ‘Is er wel een kerk, of zijn we
eigenlijk allemaal sectariërs, geen enkele kerk uitgezonderd’. Na zijn leerstellige
verhandeling geeft S. op de laatste 80 blz. gegevens betreffende verschillende
kerken en andere religieuze groeperingen in Nederland.
P. Grootens

Haes, Prof. Dr. P. De, Moeder van Barmhartigheid. - Apostolaat van de
Rozenkrans, Antwerpen, 1956, 320 pp., Fr. 94.
Deze beschouwingen die de voornaamste facetten van het Maria-mysterie belichten,
munten uit door hun zin voor de organische verbondenheid der Maria-leer met het
geheel van het goddelijk heilsbestel en onderlijnen aanhoudend de essentiële
betrekking van Maria tot Christus en de Kerk. Ze blijken gegroeid te zijn uit een
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grote vertrouwdheid met de Schrift die b.v. zeer gelukkig wordt aangewend in het
IVe Hoofdstuk over het maagdelijk moederschap, en met de beste
vertegenwoordigers van de kerkelijke traditie. Ze getuigen tevens van een zeer juist
inzicht in de eigenheid van de christelijke begrippen: zo de welkome verduidelijking
van Maria's Koninginne-titel. Gegroeid uit voordrachten gehouden voor priesters en
voor leken en daardoor nu eens meer vulgariserend dan weer meer
technisch-theologisch van toon, zal dit boek, met zulk een verlichte vroomheid
geschreven, de eersten nog het meest dienstig zijn als zeer zuivere inspiratiebron
voor katechese en predikatie.
R. Leys

Labourdette, O.P., M.M., De erfzonde en de oorsprong van de mens
(vert. Drs. J.P.Th. Deroy). Foreholte, Voorhout; 't Groeit, Antwerpen,
1956, 206 pp.
De titel van dit boek geeft tevens de hoofdindeling aan: een eerste afdeling behandelt
dogma en (thomistische) theologische interpretatie van de erfzonde, een tweede
gaat in op de hedendaagse problemen, die de hypothesen inzake evolutie van de
mens uit eventuele diersoorten het theologisch denken stellen. Naar onze smaak
is vooral dit tweede deel geslaagd. Op degelijke en evenwichtige wijze wordt het
eigen terrein van de theologie tegenover dat der exacte wetenschappen afgebakend
en een rustig antwoord gegeven op vragen, die momenteel in deze aangelegenheid
opkomen. Het eerste deel zal meerdere vragen nog onbeantwoord laten, hoewel
de traditionele opvattingen toch op soliede wijze behandeld worden. Men moet toch
minstens zeggen, dat de inhoud van het dogma goed wordt uiteengezet en
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een hanteerbare interpretatie gegeven. Dat deze interpretatie momenteel niet geheel
bevredigt, is voornamelijk te wijten aan het feit, dat de theologie in haar geheel nog
zoekende is op dit punt Hetgeen schr. ook eerlijk toegeeft in een noot (p. 202, noot
27). Al bij al een boek, dat ontwikkelde lezers zeer zeker zal interesseren. Een zeker
vertrouwd-zijn met de theologische terminologie is wel gewenst (ook al heeft de
vertaler in deze zijn uiterste best gedaan).
S. Trooster

Goede-Week-reeks, uitg. door de Prof. van Liturgie van de
Groot-Seminaries van België: 1: Palmenzondag. - Interparochiaal
Sekretariaat, Sint-Truiden, 1957, 60 pp.
De bruikbaarheid van deze pastorale werkmap blijkt duidelijk uit de inhoud: een
overweging op het hoofdthema van Palmenzondag, voor de priester; voor de
gelovigen, het plan van een preek, uiteenzetting van de zin der Palmenwijding en
-processie, een schema voor de gemeenschapsviering van Mis en Passieverhaal,
en praktische wenken voor de voorbereiding; tenslotte, in twee bijlagen, een bijbelse
commentaar op evangelie, epistel, de psalmen der Mis, en een woord over de
liturgische werkgroep in de parochie. Voor de degelijkheid volstaat het te zeggen,
dat op elke bladzijde de geest van het Assisi-congres voelbaar leeft en werkt. Wie
in deze geest een aktieve viering bij de gelovigen wil bevorderen, vindt in deze
werkmap, en - zo hopen we - in de drie volgende die zijn aangekondigd, een hulp
en handleiding. Het wachten is nu op de beloofde bijlage met Nederlandse zangen.
Denkt men aan een melodie voor het Nederlandse Lijdensverhaal? Nu in de
commentaar de psalmen der Mis een evenwaardige plaats krijgen naast epistel en
evangelie, zag men ook graag hun liturgische functie als volkszang eens
onderstreept.
J. Allary

Rahner, Karl, Visionen und Prophezeiungen. - Tyrolia-Verlag, Innsbruck,
120 pp., S. 28.
Deze studie zal bij vele intellectuelen welkom zijn. Het wonderbare in het leven van
Gods Kerk wekt gemakkelijk een echte wonderzucht bij de massa en anderzijds
een overdreven afkeer bij bestudeerden. Daarom is een weldoordachte studie als
deze een veilige gids voor hen die hun opvattingen op dit punt theoretisch willen
vormen. Schr. bepaalt de theologische betekenis van private openbaringen,
behandelt vervolgens hun psychologische problematiek, hun echtheidscriteria, om
ten slotte de toepassing te maken op de profetieën. In het kort staan hier de
belangrijkste stellingen aangaande visioenen en profetieën op bevoegde wijze
uiteengezet. De stijl is nogal zwaar. Misschien is de theologische definitie van de
private openbaring als een imperatief voor het concrete handelen te weinig
genuanceerd.
A. Knockaert
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Merton, Thomas, Keiner ist eine Insel. Ein Buch der Betrachtung. Benziger Verlag, Einsiedeln, Zürich, Köln, 1956, 247 pp., Fr. 11.90.
Uw naaste als U zelf. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 253 pp.,
f 6.90.
De titel van Thomas Merton's boek - in het Engels No man is an island - zal misschien
voor sommigen een verrassing zijn, want heeft niet juist Merton de weg van de
eenzaamheid gekozen en deze eenzaamheid in de Louteringsberg als de juiste
weg naar het geestelijke leven geprezen? Zeker zijn deze even diepzinnige als
helder geschreven beschouwingen bedoeld als inleiding tot een leven in meditatie
en overgave aan God. Maar zoals de titel van het boek zegt, toont Thomas Merton
aan, dat deze overgave nooit kan behelzen, dat de mens zich afscheidt van de
naaste. Merton ging uit van een citaat, dat in zijn geheel luidt: ‘Niemand is een
eiland, in zich zelf volledig. Ieder is een stuk van het continent, een deel van het
geheel’. In uiteenzettingen over het geweten, de ascese, de barmhartigheid etc.
wordt deze fundamentele gedachte uitgewerkt en toegelicht. Het zeer lezenswaardige
boek bereikt een hoogtepunt in de laatste beschouwingen over de eenzaamheid
en het zwijgen, dingen, die de gehaaste mens van onze tijd meer en meer dreigt te
verwaarlozen. Ook in de eenzaamheid, de ware innerlijke eenzaamheid verbreekt
de mens niet de band met de medemensen: ‘In de echte eenzaamheid scheidt zich
de enkeling van de overigen af, om het goede vrij in zich tot ontwikkeling te brengen
en om dan zijn ware bestemming te vervullen, namelijk de dienaar van alle anderen
te zijn’. Nergens uit Merton zijn gedachte in droge en abstracte analyses, altijd zijn
de diepste beschouwingen gekleed in een eenvoudige klare taal, die niet zelden
aan de stijl van de grote mystieken doet denken. Het boek is een prachtig vervolg
op de reeds vroeger verschenen boeken van Merton, die alle beschouwd kunnen
worden als een
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inleiding tot de devotie, waaraan juist de moderne mens meer behoefte heeft dan
hem zelf bewust is. De auteur had niet beter kunnen bewijzen, dat de mens, door
het luidruchtige leven te verlaten, om de stilte van het gebed en de meditatie op te
zoeken, niet geïsoleerd leeft als op een eiland, maar juist daardoor dichter bij de
volheid van het leven en ook dichter bij de gemeenschap met en de dienst voor alle
mensen komt te staan. Omdat Merton deze stap zelf gedaan heeft, weet men reeds
van te voren, wat uit iedere zin van het boek spreekt, dat hier een diep gelovige uit
een rijke geestelijke ervaring spreekt.
Dr. K.J. Hahn

Gordon, Cyrus H., Geschichtliche Grundlagen des Alten Testaments,
vertaald door Hans Marfurt. - Benziger, Einsiedeln, 1956, 326 pp., met
kaarten en illustraties, geb. Fr. 20.
Op een zeer bevattelijke wijze vertelt hier een Amerikaanse geleerde welke plaats
aan het oude Israël toekwam te midden van de omringende volkeren. In de zeven
eerste hoofdstukken wordt die Umwelt getekend: ten oosten ligt het
Tweestromenland met de sumerische en akkadische beschavingen; ten zuiden
strekt zich het machtige Egypte uit (dat Kanaan in de Amarna-tijd, d.i. rond 1400 v.
Chr., beheerste); ten noorden ligt het oude Ugarit, de stad aan de Syrische kust,
die sinds een 25 jaar in talrijke opgravingen haar schatten aan kunst en literatuur
prijsgeeft; ten westen ten slotte wordt Israël begrensd door de Middellandse Zee,
vanwaar de minoïsche en vroeg-griekse kultuur van de Homeros-epen in Palestina
kan binnendringen. De auteur heeft de uitstekende smaak gehad, voor al deze
verschillende kulturen, beroep te doen op de bekende geschreven teksten: zo komt
naast het trouw gevolgde (ofschoon volkomen geparafrazeerde) Bijbelverhaal (van
Genesis tot Kronieken, met uitweidingen over de profeten en de wijsheidsboeken)
een hele bloemlezing te liggen van de meest bekende oud-oosterse teksten, het
Egyptische Sinuhe-verhaal en het Babylonische Gilgamesj-epos, de akkadische
kosmogonie en theogonie van Enuma elisj naast de homerische godenverhalen.
Benevens die inleiding in de letterkunde van het Oude Nabije Oosten, biedt de
auteur een zeer gevarieerd inzicht in de culturele en historische gebeurtenissen van
de laatste twee millennia v. Chr. Dank zij de prachtige illustraties en het uitgebreid
register, zal deze hoog-vulgariserende studie zelfs bij vakmensen in de smaak
vallen. Niemand, die zich de moeite getroost er naar te grijpen, zal ontgoocheld
worden.
J. De Fraine

Tauriac, J.M., Miracles à Lourdes? - Abbé Tauriac, 2, rue de Candolle,
Paris, 1956, 204 pp., 25 fot., ing. Fr. Fr. 390.
Musumeci, Dr. Ottavio, Die Muttergottes von Syrakus hat geweint. Credo-Verlag, 1955, 208 pp., geïll., gekart. D.M. 7,80, geb. D.M. 9,60.
Reginald-Omez, O.P., Supranormal ou surnaturel? (Je Sais - Je Crois).
- A. Fayard, Parijs, 1956, 128 pp., Fr. Fr. 300.
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Heel Lourdes in een notedop, zo zou men het boekje van Tauriac kunnen
samenvatten. De geschiedenis van de verschijningen, de voornaamste
wondergenezingen, een confrontatie van wonder en wetenschap, zelfs een
bloemlezing van de mooiste bladzijden over Lourdes, dat alles staat in een kleine
tweehonderd bladzijden samengepakt. Voor haastige lezers een soliede en
betrouwbare documentatie, al zou men op heel wat detail-onnauwkeurigheden
kunnen wijzen.
Ook het boek van Kan. Musumeci, theoloog van de kathedraal van Syracuse, is
geen devoot propagandapamflet, maar een ernstige studie over de beroemde
‘wenende madonna’. Het getuigenismateriaal en de wetenschappelijke analyses
die hier voorgelegd worden lijken ons overtuigend wat het verschijnsel zelf betreft;
de genezingswonderen die aangehaald worden zijn veel meer voor betwisting
vatbaar. Opmerkelijk is vooral de zorg van de geestelijke overheid om het afglijden
van de volksdevotie naar het magische of hysterische te voorkomen, en het wonder
zijn zuivere religieuze draagwijdte te bewaren. Het werkje van Réginald-Omez
tenslotte schetst de huidige situatie van de parapsychologie en van haar verhouding
tot het religieus wonderbare en bovennatuurlijke. Het is in zijn soort het beste dat
wij kennen en het aangewezen werk voor wie, zonder specialist te zijn, zich vlug en
secuur over het betrokken onderwerp wil documenteren. Alleen met de appreciatie
van de spookverschijnselen zoals die op p. 90 gegeven wordt, kunnen wij ons niet
verenigen.
L. Monden

Guitton, Jean, De Wereld, Christus en de Kerk (Vertaling van Louis
Thijssen). - Foreholte, Voorhout, 't Groeit, Antwerpen, 1956, 286 pp.,
geb. f 7.90.
Steunend op zijn eigen herinnering en op
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de notities bij zijn bezoek aan Monsieur Pouget, de blinde ziener van een
Lazaristenklooster te Parijs, gemaakt, geeft de bekende schrijver in dialoogvorm de
visie weer van Mr. P. op de Wereld, Christus en de Kerk. Bij deze moderne heilige
zochten velen troost, gelovigen en ongelovigen, priesters en leken, kunstenaars en
geleerden als b.v. de beroemde wijsgeer Bergson. Voor vele zoekenden en zondaars
straalde deze blinde ziener op hoge leeftijd door woord en voorbeeld het zo
weldoende evangelische licht uit. Aldus was deze door Gods geest bewogen priester
en denker een weldaad voor zijn omgeving. De schrijver laat deze merkwaardige
dode verrijzen en in een continu voortgezette dialoog regelmatig het woord voeren.
Tal van karakteristieke gezegden, logia, van Mr. P. vindt men tevens vermeld. Door
deze ietwat gedurfde, niet licht geheel bevredigend te verwezenlijken opzet, zijn in
deze levensbeschrijving ‘Dichtung’ en ‘Wahrheit’ vermengd, terwijl de Dichtung juist
wordt te hulp geroepen om ons de Wahrheit levendig voor ogen te stellen. Als geheel
verdient het werk niet geringe lof. Doorgaans is de vertaling vlot en helder. Slechts
zelden mist men de meer sprekende directheid van het Franse origineel.
P. Ploumen

Voillaume, René, Om het hart van de massa. In het spoor van Charles
de Foucauld. - Lannoo, Tielt-Den Haag, 1955, 333 pp., ing. Fr. 80, geb.
Fr. 105.
Deze vertaling van Au Coeur des Masses kan ons niet bevredigen. De titel
beantwoordt niet aan het Franse opschrift, de tekst geeft het oorspronkelijke slechts
gedeeltelijk weer. Belangrijke hoofdstukken over het religieus leven van de Petits
Frères werden in deze uitgave niet opgenomen. Leer en leven vormen nochtans
één geheel; wie de doctrine van het concrete leven scheidt geeft een onvolledig
beeld van de realiteit en brengt de lezer gemakkelijk op een dwaalspoor. Terecht
heeft men dit boek als het meest karakteristieke werk van de moderne spiritualiteit
aangezien: de zes opeenvolgende Franse uitgaven getuigen van zijn waarde en
betekenis. Al worden hier eenvoudige ‘brieven’ van een Algemeen Overste
samengebundeld, toch geeft het geheel op sprekende wijze de spiritualiteit van
Charles de Foucauld weer zoals ze in dit vernieuwd kloosterleven beleefd wordt.
Deze concrete realisatie van een Evangelisch leven is daarbij een nuttige leidraad
voor een apostolisch lekenleven. Vandaar zijn invloed. Laten we hopen dat het werk
zo spoedig mogelijk volledig in Nederlandse vertaling kan verschijnen.
J. Beyer

Fournier, Christiane, Doorbraak der religieuzen. - Foreholte, Voorhout,
't Groeit, Antwerpen, 1956, 264 pp., f 7.90.
Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de vernieuwing van de vrouwelijke
religieuze congregaties en de vele stichtingen van de seculiere instituten vestigen
de aandacht daarop nog meer. De oproep van de Paus in 1952 tot aanpassing in
de kleding was slechts een begin. De grote gedachte van vernieuwde geestelijke
aanpassing heeft zich ondertussen door zijn streven wijd en zijd gevestigd. De
Franse schrijfster C. Fournier heeft nu een soort reportage geschreven - en het is
een boeiend verslag geworden - van haar bezoeken aan de zustershuizen van de
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meest uiteenlopende aard en werkzaamheid. Ze is geweest bij zusters, en heeft er
gepraat met en gekeken naar die zorgen voor zwakzinnigen en epileptici,
ongeneeslijke zieken, het gevallen meisje, de armen, zusters die werken in krotjes
en fabrieken. Dit verslag geeft vreugde, daar men ziet, dat de H. Geest nog altijd
werkt om edelmoedige harten zo om te vormen, dat zij aan de noden van de eigen
tijd steeds dienstbaar kunnen blijven.
P. Grootens

Eckehart, Meister, Deutsche Predigten und Traktate. Herausgegeben
und übersetzt von Josef Quint. - Carl Hanser-Verlag, München, 1955,
547 pp., D.M. 17.80.
Dat er in de 13e eeuw in Duitsland en de Nederlanden een zeer rijk bloeiend mystiek
leven was, blijkt wel uit de hoogtepunten ervan, die we aantreffen in de geschriften
van Mechtild van Maagdenburg en Hadewych. Hier vinden we al een begin van de
speculatieve mystiek, die in de volgende eeuw haar volle ontplooiing zal vinden. In
Duitsland is dat vooral gebeurd, toen de Dominicanen de zielzorg bij de monialen
gingen uitoefenen. Eckehart (1260 tot ongeveer 1328) is werkelijk in alle opzichten
hun ‘Meester’. Zijn grondgedachte is, de geboorte van het Woord in de ziel. Hij komt
maar niet uitgesproken om dit te verkondigen en de mystieke eenheid met dat Woord
te verklaren. Hij heeft dit gedaan in werken die in het Latijn en in het Duits geschreven
zijn. Quint is de buitengewoon kundige
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uitgever van de critische editie van Eckeharts werken. Omdat de Duitse teksten van
E. voor de lezer, die het middelhoogduits niet machtig is, moeilijk zijn te verstaan,
heeft Q. nu een zeer verzorgde vertaling gepubliceerd van: Reden der Unterweisung,
Das Buch der göttlichen Tröstung, Vom edlen Menschen en van 59 preken. Dit is
niet alles, want de critische uitgave is nog lang niet volledig. Maar deze bladzijden
geven toch de gelegenheid kennis te maken met de man wie het leven in God het
enige leven was en die dit ook aan anderen met al de kracht van zijn, soms moeilijke
dictie, wilde bijbrengen.
P. Grootens

Imschoot, P. van, Théologie de l'Ancien Testament, t. II: L'homme
(Bibliothèque de Théologie, série III: Théol. Biblique, vol. 4). - Desclée
& Cie, Doornik-Parijs, 1956, 344 pp.
Het eerste deel van dit werk was gewijd aan de studie van God. Het werd in de
meest diverse milieus zeer gunstig onthaald. Dit belooft voor de verdere uitbouw
van deze bijbeltheologie. Het komt ons immers voor dat dit tweede deel het eerste
ver overtreft. De stijl is vlotter, de hoofdstukken zijn overzichtelijker en de themata
vertonen innerlijk een grotere eenheid. In deze nieuwe aflevering wil de schrijver
ons het oud-testamentisch beeld ontwerpen van de mens en diens religieuze situatie.
Heel wat problemen, die ook de moderne gelovige bezighouden, worden hier
besproken: de schepping, het wezen van de zonde en van de erfzonde in het
bijzonder, het offer, het voortbestaan van de ziel en de verrijzenis. Wat het
behandelen van deze geloofswaarheden zo moeilijk maakt is de geheel eigen
mentaliteit van de semiet, tot wie Gods openbaring gericht werd. De schrijver slaagt
er in, deze geestesstructuur voor ons westerlingen toegankelijk te maken. Juist
hierin haalt, onzes inziens, dit tweede deel het op het eerste. In het deel over God
waren de categorieën nog te scholastisch. Hier zijn ze bijbels.
A.L. Vandenbunder

Rétif, André, Catholicité (Collectie Je Sais-Je Crois). - A. Fayard, Parijs,
1956, 122 pp., Fr. Fr. 300.
Deze collectie, onder leiding van Daniël-Rops, wil in 150 deeltjes uitgroeien tot een
volledige katholieke encyclopedie der XXe eeuw. Bedoeld als hoge vulgarisatie is
elk boek het werk van een specialist. In heldere stijl en soepel puttend uit pauselijke
dokumenten, kerkvaders en theologen, onderzoekt R. de eigen aard der katholiciteit
in de Schrift, de geschiedenis en de hedendaagse wereld. Twee kleine opmerkingen:
misschien werd nog te uitsluitend geput uit Frans materiaal om echt ‘katholiek’ te
zijn; waarom niets gezegd over het ‘extra Ecclesiam nulla salus’, daar de andere
ontworpen volumes dit onderwerp blijkbaar niet voorzien?
J. Kerkhofs

Leclercq, Jacques, Vivre chrétiennement notre temps. - Casterman,
Doornik, 1956, 143 pp., ing. Fr. 54.
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Dit essay bevat hoofdzakelijk een bundel artikels, reeds vroeger in La Revue Nouvelle
gepubliceerd. Zoekend naar het authentisch christelijke in de complexiteit van het
moderne leven, weet de auteur met zijn gewone vrijmoedigheid oude christelijke
gegevens oorspronkelijk te belichten. De eerste drie hoofdstukken behandelen de
verhouding van het tijdelijke en het geestelijke: de drie volgende trachten eerder de
christelijke realiteit te omschrijven in de kern ervan: liefde en de dyptiek
actie-contemplatie. Vooral het hoofdstuk ‘La dimension sociale de la morale’ verdient
aanbeveling om de genuanceerde benadering van dit moeilijke moraal-domein. Het
boek is vooral bedoeld voor leken die hun geloof op een verantwoorde wijze willen
beleven.
J. Kerkhofs

Paroissin, M.E.R., Art et humanisme biblique. - Nouvelles Editions
Debresse, Parijs, 1955, 520 pp., ing. Fr. Fr. 2100.
Eruditie en humanisme zijn twee zeer verscheidene begrippen. Het adagium: non
multa sed multum karakteriseert het best dit onderscheid. Nu is het werk van
Paroissin, zijn titel ten spijt, een voorbeeld van eruditie: alles wat maar van ver of
dichtbij met de thematiek van de Bijbel in verband kan worden gebracht, is hier
bijeengezet, wij schreven bijna, bijeengesleurd. Daar is veel waardevols tussen,
vooral in het domein van de informatie, doch allerlei pseudowetenschappelijke
theorieën en vaag religieuze beschouwingen bederven deze compilatie. Wij betreuren
dat Paul Claudel als gids werd genomen. Hij is ontegenzeggelijk een groot schrijver,
maar, jammer genoeg, een verward exegeet. Zijn commentaren zijn al te vaak
kleurige rookgordijnen. Het zuiver bijbels humanisme vindt men in de gelovige die
in de sobere klank van het
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gewijde woord de stem van de Heilige verneemt. Een bijzondere zorg werd besteed
aan het bijeenbrengen van de muzikale scheppingen die met de Bijbel in betrekking
kunnen staan. De lezer zal dankbaar kennis nemen van de uitstekende analyses
die hier verspreid liggen. Doch waarom de negende symfonie van Beethoven als
bijbels geïnspireerd voorstellen, wanneer men toch zou moeten weten dat dit werk
een typisch produkt is van de Aufklärung en het Deïsme? Hoe kan Pelleas et
Mélisande een uiting genoemd worden van de christelijke agapè? Wat heeft Le
Carnaval des animaux van Saint Saens met het boek Job te maken? Wij willen deze
bespreking niet afsluiten zonder er nog eens op te wijzen dat er veel goeds in deze
vijf honderd bladzijden te vinden is. Doch het wezenlijke van elk humanisme
ontbreekt: inzicht, orde en smaak.
A.L. Vandenbunder

Filosofie en psychologie
Pfaff, A., Hendrik De Man en het moderne socialisme (Filosofische
Bibliotheek). - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956, 189 pp., ing.
Fr. 95, geb. Fr. 135.
De Man redivivus? Aangenaam verraste ons het verschijnen van dit boek in de
‘Filosofische Bibliotheek’, de lezing heeft ons echter een weinig teleurgesteld. Schr.
wil de diepere wijsgerige grond van het moderne socialisme, dat vooral in de
Nederlandse P.v.d.A. aan de dag treedt, opsporen. Om deze reden bestudeert hij
Hendrik de Man, terecht, als een der voornaamste denkers van een vernieuwd,
ethisch, niet utopisch, socialisme. Zijn invloed immers behoort geenszins tot het
verleden. Zo het West-Europese, democratische socialisme zijn verschaalde doctrine
wil vernieuwen, kan het de leer van De Man onmogelijk achteloos voorbijgaan. Na
een tamelijk schrale en weinig typerende levensschets bespreekt Pfaff de redenen
en de aard van De Mans kritiek op Marx en de Marxistische motievenleer. Getroffen
door de gapende kloof tussen de theorie en de praxis van de socialistische partijen,
wilde De Man zich niet langer met lapwerk en compromissen vergenoegen; hij wilde
aan het socialisme een nieuwe, bredere en menselijker basis geven. In de uitbouw
van het socialisme was het Marxisme voor hem een belangrijke maar achterhaalde
etappe. Hij bestreed er vooral de motievenleer van, volgens welke de mens alleen
uit economisch belang zou handelen. De Mans eigen motievenleer ging, geïnspireerd
door Mc. Dougalls instinctenleer, uit van de persoon en bleef op de persoon gericht.
De uiteenzetting van Dr. Pfaff volgt zeer getrouw De Mans grote werken. Zeer
gelukkig heeft hij deze tot een overzichtelijk en stelselmatig geheel samengebracht.
Maar wij hadden gaarne iets concreters vernomen over de invloed van De Man op
het ‘moderne socialisme’. De titel deed ons ook zo iets verwachten. Of zou de auteur
in verlegenheid geraakt zijn om ergens - buiten de Partij van de Arbeid - zulk een
modern socialisme à la De Man te ontdekken?
J. Vercruysse

Nuttin, Prof. Dr. J. en Drs. K. Swinnen, Overgang naar het Middelbaar
Onderwijs (Studia Psychologica). - Leuvense Universitaire Uitg.; N.V.
Standaard Boekhandel, Antwerpen, 1956, 180 pp., ing. Fr. 150.
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De overgang van het Lager naar het Middelbaar Onderwijs stelt in de West-Europese
landen meestal een acuut probleem wegens de overrompeling van dit onderwijs.
Naast de vele buitenlandse werken die hierover verschijnen, kunnen we thans ook
een proefneming vermelden, uitgaande van de Leuvense Universiteit. De verdeling
der taken tussen de leerkracht en de psycholoog, zoals ze in dit werk wordt
beschreven, is wijs en, naar we menen, voor iedereen aanvaardbaar. Het praktisch
gedeelte van het werk beschrijft een follow-upstudie waarbij de school- en de
testuitslagen, eerst afzonderlijk en dan samen, als criterium van succes in de 6e
Latijn worden bestudeerd. De hoge waarde van de klasuitslag als predictor komt
duidelijk tot uiting, al wijzen de individuele uitzonderingen er op dat hij dient
aangevuld te worden door een andere meter. Hiervoor werd gekozen een
intelligentieproef (Cattell II) en de Orleans prognosetest voor Latijn. Beide tests
werden volgens de beste statistische methodes uitgezuiverd. Ze zijn thans in de
handel verkrijgbaar bij de uitgever. Men kan slechts betreuren dat de predictie
vooralsnog niet verder reikt dan de Zesde. Het is immers bekend hoe weinig
zekerheid dit eerste jaar biedt betreffende het verdere succes. Ook werden in de
proefgroep leerlingen uit het 6e en uit het 7e
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Voorbereidende vermengd, zodat het ons voorkomt dat dit aan het
validiteitscoëfficiënt der proef heeft geschaad.
Dr. W. Smet

Berg, Dr. J.H. van den, Metabletica of Leer der veranderingen. - G.
Callenbach, Nijkerk, 1956, 255 pp., 7 pl., f 14.90.
Dit boek geeft een beschouwing over het menselijk bestaan in zijn veranderingen
onder invloed van sociale en culturele factoren. De ideeën, die de auteur o.a. in zijn
inaugurele rede te Leiden ‘Over neurotiserende factoren’ (1955) had weergegeven,
vormen een belangrijk onderdeel van deze poging om problemen als de variatie in
de verhouding tussen volwassenen en kinderen en in de betekenis der neurosen
in historisch licht te plaatsen. Men vindt in dit werk belangwekkende inzichten,
waarvan ongetwijfeld invloed zal uitgaan op de psychologie. Hierbij moet echter
worden opgemerkt, dat dit werk in veel opzichten slechts een benadering is van de
gestelde problematiek, die talrijke vragen oproept en ook aanvullingen behoeft. De
auteur wijst hier zelf op: ‘Het boek is niet evenwichtig’ (p. 22). Alleen wie deze
erkenning ernstig neemt, zal dit werk met vrucht kunnen benutten. Het is een
belangrijke vraag, in hoeverre de psychologische beschouwingen van de auteur
consequenties hebben op wijsgerig en theologisch terrein. Is het beginsel der
veranderlijkheid niet te absoluut gesteld? Schuilt in deze opvattingen een gevaar
voor psychologisme? Met name het hoofdstuk over het wonder roept bedenkingen
op. Dat men bezwaren maakt tegen een uitsluitend fysische benadering van het
wonder is begrijpelijk, maar er gelden ook ernstige bezwaren tegen een zuiver
psychologische benadering. In dit hoofdstuk leren wij de visie van de auteur kennen
als diepgaand verschillend van de Katholieke, en het verdient ernstige bestudering
in hoeverre deze verschillende kijk op wijsgerig en theologisch terrein ook invloed
heeft op de behandeling van de kwesties, die met meer recht tot het eigen gebied
van de psychologie gerekend kunnen worden.
J.M. Kijm

Wingenfeld, Berard, Die Archetypen der Selbstwerdung bei Carl Gustav
Jung. - Verlag A. Schmidt & Sohn, Pfullendorf/Baden, 1955, 136 pp.
Bernet, Walter, Inhalt und Grenze der religiösen Erfahrung. - P. Haupt,
Bern-Stuttgart, 1955, 224 pp.
Wingenfeld beperkt zich, zoals de titel van zijn boek het aangeeft, tot de kritische
studie van één enkel aspect van Jungs dieptepsychologie. Zijn conclusie is vrij
radicaal: de hypothese der archetypen is niet noodzakelijk, en ze voert tot
ongerijmdheden. Reeds op p. 43 wordt ze neergeschreven om dan verder te worden
herhaald bij de studie van de onderscheiden archetypen: de ‘schaduw’, de ‘anima’,
de ‘geest’ en het ‘Selbst’. De auteur baseert zijn verwerping op het feit dat Jung de
archetypen zou opvatten als overgeerfde, d.w.z. organisch overgeleverde, structuren
van de hersenen. Daarin ligt juist de fout van Wingenfeld, die nergens rekening
houdt met de evolutie in de opvattingen van Jung: de ‘contradictorische’ uitspraken
stammen dikwijls uit geheel verschillende perioden van Jungs vijftig jaar lang zoeken.
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Dit methodologisch tekort maakt dan ook dat zijn betoog, al is het verrijkt met een
indrukwekkend aantal citaten uit Jungs boeken, bewijskracht mist. Bernets werk
geeft blijk van een veel grondiger inzicht in Jungs posities. Deze protestantse
theoloog ontleedt zeer raak, al is het niet zonder een zekere zwaar-Duitse
degelijkheid, ‘die Problematik des Archetypus des Selbst’. Hij wijst er terecht op dat
wat Jung godsdienst noemt (nl. de onderwerping aan het ‘Selbst’) in feite slechts
een menselijke ervaring is, zolang ze niet uitmondt in een persoonlijk zich overgeven
aan de absolute transcendentie, omdat het geloof juist bestaat in de aanvaarding
van het totaal andere. Dat Bernet dit laatste element zo nadrukkelijk, ja al te
nadrukkelijk, beklemtoont is te wijten aan de protestantse opvatting van de geloofsact.
Maar ook voor filosofisch geschoolde katholieke lezers is dit boek de moeite waard,
omdat het in zijn rustig doch diepgaand betoog, een enig voorbeeld biedt van wat
het psychologisch inzicht en het theologisch denken elkander kunnen bijbrengen
wanneer ze met kennis van zaken word engeconfronteerd.
R. Hostie

Dufoyer, Pierre, De psychologie van het meisje in de puberteit. Vert. J.
v.d. Putten. - Pro Familia-reeks, Gezinsuitgaven, Brussel; H. Nelissen,
Bilthoven; Casterman, Doornik, 1956, 158 pp., 6 foto's, f 3.90.
Dufoyer, Pierre, De psychologie van de jongen in de puberteit. - Ibid.,
136 pp., 6 foto's, f 4.90.
Twee boekjes, samengesteld door dezelfde groep, bestaande uit priester, arts,
pedagoog en ouders, als het reeds besproken
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boekje over het kind. Zij zijn vooral voor de moeders geschreven om haar te helpen
haar opgroeiende kinderen te begrijpen en te leiden. De eenvoudige, duidelijke
uiteenzettingen zijn voor dit doel uitstekend geschikt. Ook aan andere opvoeders
kunnen deze boekjes goede diensten bewijzen.
J.M. Kijm

Heijboer-Barbas, Dra. M.E., Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger
eeuwen. Een letterkundige studie ter vergelijking van het Nederlandse
kind vroeger en nu. - G. Callenbach, Nijkerk, 1956, 48 pp., f 5.50.
Documentatie bij enige gedachten, die J. v.d. Berg in zijn boek ‘Metabletica’ heeft
ontwikkeld. Het doel van deze publicatie is om aan te tonen, dat het kind vroeger
anders volwassen werd dan nu en op welke wijze de volwassenheid werd bereikt.
De behandelde periode vangt aan in de 18e eeuw.
J.M. Kijm

Literatuur
Prominenten-reeks: 1: G. Degroote, Erasmus; 2: A. Demedts, Streuvels;
3: W. Schrickx, Shakespeare; 4: J. Noë, Vondel; 5: M. Luwel, Stanley. Elsevier, Brussel, Amsterdam, 1955, 120-134-120-134 en 123 pp., Fr. 45
(leden: Fr. 40).
Onder de redactie van Dr. R.F. Lissens, Dr. Th. Luyckx en Prof. Dr. H. Uyttersprot
verschijnt sinds enige tijd deze reeks van beknopte, wetenschappelijk vulgariserende
studies over verschillende ‘prominenten’ uit het Europese cultuur- en geestesleven.
Telkens wordt eerst kort en overzichtelijk tegen de achtergrond van de eigen tijd,
het leven van de behandelde figuur geschetst, waarin dan het hele oeuvre wordt
gesitueerd. De belangrijkste werken worden daarna ietwat uitvoeriger besproken.
- Zo doet Dr. G. Degroote het voor Erasmus en zijn Stultitiae Laus. Hij belicht in de
Rotterdamse humanist vooral de pedagoog, de pacifist en de literaire polemist. Demedts' korte studie is het beste wat tot nog toe over Stijn Streuvels' globale werk
verscheen. De auteur weet kaf en koren te onderscheiden en tekent met vaste hand
de grote lijnen, boeiend en klaar. - Dr. W. Schrickx stond voor geen gemakkelijke
taak, toen hij de hele Shakespeare moest behandelen in een honderdtal pagina's.
Toch heeft hij deze opzet tot een zeer bevredigende voltooiing gebracht: leven,
wereld, dramatisch materiaal, de merkwaardigste tragedies en comedies van de
grote dramaturg worden wel schematisch maar toch met al hun essentiële trekken
ontwikkeld. - Dr. J. Noë wijdt, na een algemeen overzicht, zijn beste aandacht aan
Gysbreght van Aemstel, Lucifer en Jephta. De persoonlijke thesissen welke de
auteur verdedigde in De religieuze bezieling van Vondels werk, gaan hier geheel
schuil achter de gangbare interpretaties. - Vlot en zakelijk vertelt Dr. M. Luwel ons
het leven van Stanley, de veramerikaanste Welshman, journalist, reporter,
ontdekkingsreiziger. - Elk van de deeltjes wordt besloten met een interessante
bibliografie.
Fr. Van Bladel
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Heerikhuizen, F.W. van, Gestalte der Tijden. De Wereldletterkunde in
hoofdtrekken. Deel II: De nieuwste tijd (van ongeveer 1825 tot heden).
- Sijthoff, Leiden, 1956, 431 pp., f 18.75.
Enkele jaren na het eerste deel van deze geschiedenis der wereldliteratuur, verschijnt
thans het tweede dat de laatste honderd vijf en twintig jaar behandelt. De schrijver
heeft er zich niet met de Franse slag van afgemaakt. Vooral de grote literaturen, de
Franse, Russische, Duitse en Engelse zijn goed en kundig beschreven. De auteur
schrijft geen handboeken na, maar uit zijn behandeling van bijvoorbeeld Nietzsche,
Rilke, Gide, Proust, Baudelaire, Tolstoi, Dostojewski (om er maar enkelen te noemen)
blijkt dat hij zich een gemotiveerd en verantwoord oordeel heeft gevormd. De andere
literaturen, ook de Italiaanse, worden korter, de meeste zelfs veel korter, besproken
en dragen bijgevolg een minder persoonlijk stempel. Van Heerikhuizen staat nogal
achterdochtig en gereserveerd tegenover alle modernismen en modeverschijnselen,
moet niets hebben van snobisme en zegt zijn mening zonder vooringenomenheid,
met al de open eerlijkheid die zijn stam (hij is, meen ik, Overijselaar!) kenmerkt. Hij
heeft zijn grote voorkeuren, zo bijvoorbeeld Rilke en Tolstoi, maar ook die voorkeuren
zijn verantwoord. Ook heeft hij oog voor de grote geestelijke samenhangen en staat
hij open voor het bijzondere van katholieke auteurs. Ik geloof niet dat er tot nu toe
in Nederland een zo goed overzicht over de wereldletterkunde geschreven werd.
J. van Heugten
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Pira, Marcel, Treurlied om Kayano, Poëziereeks ‘De Hoorn’, nr. 17. Harelbekestraat 65, Gent, 1956, 16 pp., Fr. 15.
Kayano, het dochtertje van de Japanse geleerde Takashi Nagai, verloor vader en
moeder bij de atoomontploffing boven Nagasaki. De Westerse mens weet zich voor
dit kinderleed mede verantwoordelijk en dit collectief schuldgevoel heeft Pira in
Treurlied uitgeschreven. Een bezinning na het bedreven kwaad, na de orgie van
volkerenhaat, waaraan alleen de verlossende liefde van de christen nog een uitkomst
biedt. Pira is geen visionair dichter; zijn stem klinkt niet profetisch. De thematiek, in
de groep van Nieuwe Stemmen, vooral door M. Brauns en J. Van Mechelen reeds
bezongen, groeit hem af en toe wel eens uit de hand. Idyllisch van aard, sensitief
in de beleving, wat duidelijk verwantschap met Gorter verraadt, bereikt zijn vers zijn
zuiverste en meest waardevolle harmonieën in de frisse klanken van een
meeslepende melodie, in de ritmische bewogenheid en in de zich vertederende
ondertoon.
't Geheim van een nacht ligt gedoken
in den ernst van een geel gelaat
dat verschroeid maar getrouw de sproken
van zijn ouders vertellen gaat.
De camelia geurt de luchten
als oude ontkurkte wijn:
zó plukt Japan de schoonste vruchten
in het nachtelijk samenzijn.
En de vreemdeling die verborgen
het land doorzwerft met zijn geest
vergeet met een glimlach zijn zorgen
in dit zonderling zomerfeest.

‘Het palaïstra’ is me onbekend. Bedoelt de schrijver misschien het vrouwelijke woord
‘de palaestra’?
J. Du Bois

Goethe-Handbuch. Goethe, seine Welt und Zeit in Werk und Wirkung,
zweite, volkommen neugestaltete Auflage unter Mitwirkung zahlreicher
Fachgelehrter herausgeg. von Alfred Zastrau, Bd. IV: Karten der Reisen
Goethes. - J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
In Streven, juli 1956, zijn de 3 eerste afleveringen van Bd. I van het herziene
Goethe-Handbuch besproken. Thans verschijnt afzonderlijk Bd. IV, een Goethe-atlas,
die een overzichtelijk beeld biedt van Goethes reizen en de gebieden die hij bezocht.
In een origineel ontworpen banddoos gevat, bevinden zich 21 uitneembare kaarten,
openvouwbaar tot in folio formaat, één overzichtskaart en 20 deelkaarten, waarvan
telkens 2 of 3 gegroepeerd tot een eenheid door het gebruik van afwisselende kleuren nummeraanduiding op de rug der gevouwen kaarten. In dezelfde band vinden
we een 68 pp. lange Inleiding over betekenis en gebruik van de kaarten, en een
chronologisch register van al Goethes bekende verplaatsingen met gedetailleerde
opgave van de op iedere reisroute aangedane localiteiten. Deze voorstelling van
Goethes reizen is enig in haar soort en biedt door haar aanschouwelijkheid een

Streven. Jaargang 10

nieuwe, concrete kijk op zijn ‘levenswandel’. Keurig verzorgde en afgewerkte
presentatie.
A. Deblaere

Jauss, Hans Robert, Zeit und Erinnerung in Marcel Prousts ‘A la
recherche du temps perdu’. Ein Beitrag zur Theorie des Romans
(Heidelberger Forschungen. 3). - C. Winter, Heidelberg, 1955, 206 pp.,
ing. D.M. 14,80.
Met dit meesterwerk - een doctoraal proefschrift dat eens te meer de voortreffelijkheid
van de Duitse universitaire traditie bewijst - bezitten we eindelijk de definitieve studie
over het probleem van de tijd bij Marcel Proust. In de inleiding en het eerste hoofdstuk
wordt Proust, door een confrontatie met James Joyce en Thomas Mann, een eigen
plaats in de geschiedenis van de roman toegewezen. Dit driemanschap bracht een
ware hervorming tot stand. Bij hen is de tijd niet langer meer het musikaal klimaat
waarin het verhaal verloopt, noch het imaginaire perspectief waarin het verhaaltje
zich ontwikkelt, maar het thema zelf van de roman. Om Proust's opvatting over de
tijd te achterhalen stelt schr. een onderzoek in naar de functionele betrekking tussen
Dauer der Erscheinung en Erscheinung der Dauer die de voorgestelde tijd, van de
kleinste, particuliere verhaal-eenheden tot hun compositorisch geheel, bepaalt. Hij
toont aan hoe de tijdsduur zich openbaart binnen het gezichtsveld van de lezing en
op welke wijze het verhaalde van gedaante verandert in de verschillende
beeldvormen met bepaalde duur. Dat betekent dat bij Proust de klassieke, uitwendige
epische distantie in de inwendige der herinnering overgaat, dat de wederoproeping
van het verleden zich bij voortduring als tegenwoordig voordoet. Voor de analyse
van dit proces doet schr. beroep op een dubbele notie: das erinnernde Ich, nl. de
verhaler, Proust zelf en das erinnerte Ich, nl. Marcel. Voor ‘Proust’ is de tijd de
dimensie van de roman die doorbreekt in het perspectief der herinnering; voor
‘Marcel’ is hij de voorwaarde zelf van zijn
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ervaring, die zich uitdrukt in de beperking van zijn zoektocht. In een tweede hoofdstuk
zoekt schr. naar het initieel nunc van heel het werk waaruit zich de kinderjaren
ontwikkelen. Vanuit het perspectief van het erinnernde Ich wordt hier de tijd in zijn
perspectief aspect als wedergevonden tijd, als statisch gebeuren ervaren. Vanuit
het perspectief van het erinnerte Ich verschijnt de tijd in zijn imperfectief aspect als
zichtbare substantie, als tijdelijkheid van de opeenvolgende bewustzijnstoestanden.
Deze bewustzijnstoestanden zijn onafhankelijk, zonder verband met wat voorafgaat
of volgt, zodat zij zich alle woordoen als een heterogene reeks van tijdsdelen waarin
verleden, heden en toekomst elkander niet bepalen. Het derde hoofdstuk duidt aan
op welke wijze de totale duur van de voorgestelde tijd opduikt in het perspectief der
herinnering, en volgens welk princiep de herinneringsbeelden, waarop het édifice
immense du souvenir rust, compositorisch gestructureerd zijn.
Daarom wijdt schr. een grondige analyse aan het blanc-gebruik bij Proust. Het
blanc is de leegte die de continuïteit van het verhaal verbreekt en wordt derwijze
door Proust aangewend dat de tijd niet ervaren wordt als temps qui coule maar als
temps écoulé. In het werk van Proust kan men twaalf dergelijke cesuren ontdekken
die de verschillende univers particuliers, waarin zich la succession des moi successifs
ontplooit, binnen een onderling zeer verschillende reële tijdsduur afgrenzen. Deze
discontinue reeks van opnieuw in herinnering gebrachte werelden neemt een
aanvang in de beroemde Madeleine-ervaring. Willen wij echter de tijd vatten als
temps qui coule en niet meer als temps écoulé, dan moeten we uitgaan van het
perspectief van het erinnerte Ich en nagaan hoe het leven van ‘Marcel’ verschijnt
als weg doorheen de tijd, op welke wijze de ervaren tijd in zijn bewustzijn tot
uitdrukking komt en in hoever zijn zoeken naar de verloren tijd nog een zin verbergt
die eerst aan het einde duidelijk worden kan. Op deze vragen antwoordt schr. in
het vierde hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk behandelt hij tenslotte het probleem
van de overeenkomst tussen begin- en eindpunt, tussen begin-nunc en eind-nunc.
Dit laatste blijft immanent aan ‘Marcel's’ ervaring en vormt de tussenschakel tussen
het ‘vandaag’ van de morgen te Guermantes en het ‘morgen’ van waaruit ‘Marcel’
met het schrijven van zijn roman beginnen zal. Zo blijft heel het werk in het futur
dans le passé, d.w.z. een voorstelling en visuele weergave van het verleden van
uit een toekomstperspectief waarin de onmiddellijke weder-beleving van ‘Proust’
met de middellijke van ‘Marcel’ samenvalt. Voor een dieper inzicht in het werk van
Proust en de moderne roman in het algemeen is dit boek voortaan onmisbaar.
J. Dax

Balthasar, Hans Urs von, Bernanos. - Verl. Jakob Hegner, Keulen &
Olten, z.j., 548 pp.
De bewering, dat in onze tijd de grote werken over Franse schrijvers in Duitsland
verschijnen, is stilaan een gemeenplaats geworden. Het feit is en blijft echter
symptomatisch. Waar, zoals in het geval van Bernanos, een ondubbelzinnige
stellingname wordt gevraagd, beperkt de Franse literaire kritiek zich graag tot een
polymorfe disponibiliteit. Met des te meer bewondering en lof begroet zij de durf van
een buitenlander en erkent zij zijn studie als een meesterwerk. Urs v. B. beheerst
niet alleen de Duitse en Franse literatuur; hij bezit ook een levende theologie, die
als een schijnwerper de rijke heilsrealiteiten van Bernanos' werk belicht zonder ze
binnen een vooropgezet schema te verstijven, een begrijpend inzicht in de moderne
zielsgesteldheid en problematiek, en een zeldzaam vermogen om geestelijke
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waarheden pakkend nieuw en doorleefd uit te drukken. Bernanos, die zo
onbarmhartig de mediocriteit der katholieken hekelde, leefde uit zijn roeping van
lekenapostel. Urs v. B. toont overtuigend aan, hoe zijn meest persoonlijke bezieling
en opvattingen alleen in de levensruimte van Kerk en sacramenten konden wortelen
en groeien. Vele van de in zijn werk voorkomende spanningen tussen kerkelijk
organisme en persoonlijke heiliging worden verklaard uit het door Bernanos vaak
aangehaalde woord van P. Clérissac: ‘Voor de Kerk lijden is niets, men moet door
haar geleden hebben’. Het zou een te lange uitweiding vergen, hier ook maar de
grote thema's van dit merkwaardig boek aan te halen. Voor alle verdere
Bernanos-studie zal het onontbeerlijk zijn, al werd het hoofdzakelijk gewijd aan zijn
romanwerk. Wel ‘bewijst’ Urs v. B., dat Bernanos van alle manicheïsme vrij blijft,
maar o.i. stelt Bernanos het dualisme Satan-God zo eenzijdig voor, dat hier hetzelfde
geldt als wat schr. van zijn pessimisme zegt: ‘Man hat nicht den Eindruck.... dass
die Hoffnung, die wohl jeweils in den letzten Sätzen durchblickt, gegen das
Uebergewicht der Gegengründe
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aufkommt’ (p. 483). God overwint tenslotte wel Satan, maar uitsluitend door een
Nederdaling ter Hel, en Zijn zege is erg pijnlijk. De Vreugde schijnt niet alleen te
moeten worden veroverd door de doodsstrijd op het Kruis, maar uit niet veel meer
dan deze doodsstrijd te bestaan. Dat Bernanos hoofdzakelijk dit agonistisch aspect
van het christendom belicht, staat hem als schrijver natuurlijk vrij; de criticus leeft
echter zozeer de dramatiek van de schrijver mee, dat hij iets te weinig deze
overdreven sombere voorstelling van de Blijde Boodschap als een beperking ervan
aanwijst.
J. Dax

Matthews, Ronald, Uren met Graham Greene. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1956, 309 pp., f 7.90 en f 9.90.
Evenals De Paradox van het Christendom kent ook dit nieuwe boek geen Engelse
uitgave. Beide continentale produkties zijn teleurstellend, en het onderhavige boek
lijkt ons ook weinig belangrijk. De inhoud komt niet boven vlotte journalistiek uit. Dit
is des te irriterender omdat omvang, inleiding alsook het feit dat een vriend van
Greene aan het woord is, ons verwachten doet dat serieuze moeilijkheden besproken
en opgelost zullen worden: geen van beiden gebeurt eigenlijk. Schr. geeft ons enkele
nadere bijzonderheden over Greene's leven, vooral diens jeugd, die wij in kern
echter ook reeds elders tegenkwamen. Hij bespreekt de oorsprong van verschillende
van Greene's boeken, maar iedere proportie tussen aandacht besteed aan vrij
onbelangrijke boeken en aan de grote romans is zoek. Met de kritiek die de auteur
geeft is het niet anders gesteld. De eerste boeken van Greene worden vrij uitvoerig
besproken, maar naarmate Greene ouder wordt, en zijn probleemromans verschijnen,
zwijgt Matthews meer en meer. Brighton Rock, dat reeds in 1939 verscheen is het
laatste boek dat enigszins uitvoerig besproken wordt. The Living Room (toneelstuk)
en The End of the Affair komen wat hun eigenlijke problematiek betreft geheel niet
aan bod.
W. Peters

Kunst en cultuur
Pieck, Anton en Fred. Thomas, Droom in de delta. - Uitg. Ad M.C. Stok,
Zuid-Holl. Uitg. Mij., Den Haag, 1956, 330 pp., geïll.
Anton Pieck en Fred Thomas moeten wel bijzonder veel van dit schone kleine land
houden, om zo'n boeiend boek te kunnen schrijven en tekenen! Thomas heeft
Nederland goed leren kennen op zijn vele zwerftochten als journalist. Zijn artikelen
over z'n ervaringen, opgedaan in dit interessante land, vinden bij zeer veel lezers
grote belangstelling. Al eerder schreef hij enige boeken, waarin hij, soms wat
romantisch, eveneens de schoonheid van dit land bezong. Ook dit boek is een
pleidooi voor de bekoorlijkheid van Nederland, wanneer het tenminste nog nodig
zou zijn, om daarvoor een pleidooi te houden. Thomas vertelt over vergeten,
verdroomde stadjes, over het zilveren water, over nog eenzame streken van ons
vaderland. Hij kent de historie van de plaatsjes die hij bezocht, en is vaak bijzonder
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goed ingelicht over de histoire intime van de huizen, die hij in de stille steden
bewonderde. Hij vertelt rustig, boeiend, met zin voor humor en met diepe eerbied
voor al het schone, waarmede hij in contact kwam. Men wil graag naar deze hartelijke
verteller luisteren. Anton Pieck heeft dit rijke verhaal over Nederland met vele
prachtige tekeningen geïllustreerd. Hij is een uitstekend en zeer populair illustrator,
die reeds vele boeken door zijn kunst verfraaide, maar voor dit boek heeft hij
ongetwijfeld vele van zijn mooiste tekeningen afgestaan. Zijn kunst rechtvaardigt
wel bijzonder de titel van dit boek: droom in de delta, want zij bezit werkelijk de
charme van een schone droom. Dit bekoorlijke boek, dat op vorstelijke wijze is
uitgegeven, bevelen wij gaarne aan; het is een nationaal werk.
C. de Groot

Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, begonnen von Otto Schmitt,
herausg. von E. Gall und L.H. Heydenreich. Lief. 23 à 44:
Brunnen-Einsiedler. - A. Druckenmüller-Verlag, Stuttgart, 1952-1956,
128 kol. ieder, rijk geïll.
Zelden kwam een zo voortreffelijk werk tot stand ondanks zo zware tegenslagen
Reeds in 1927 begon Otto Schmitt de arbeid aan het Reallexikon. Toen eindelijk
na jaren de uitgave van wal stak, kwam de oorlog de publikatie onderbreken. In
1943 werd de uitgeverij vernietigd; 1944 zag de vernieling van Schmitt's bibliotheek
en persoonlijk bezit, van de bibliotheken van de Technische Hogeschool te Stuttgart
en het Instituut voor Kunstgeschiedenis, tenslotte die van de Würtembergische
Landesbibliothek. Dergelijke kleinigheden volstonden niet om de arbeid
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van een Duits geleerde te verlammen. In 1947 kon aan een verdere publikatie van
het Reallexikon gedacht worden: de 2e Bd. (Bauer-Buchmalerei) ging verder, vanaf
aflevering 23 (Brunnen); nog vóór zijn voltooiing overleed Otto Schmitt (1951), 61
jaar oud. De 2 eerste afleveringen van de 3e Bd. had hij nog voorbereid. Heel zijn
leven had hij gewijd aan het Reallexikon, met terzijdestelling van persoonlijke
wetenschappelijke uitgaven.
Het met onvoorstelbare materiaalkennis, exactheid, klaarheid en uitgebreide
literatuurbeheersing verzamelde archief werd verder benut en aangevuld voor het
doorzetten der publikatie onder de gemeenschappelijke leiding van Ernst Gall en
L.H. Heydenreich, directeur van het Zentralinstitut für Kunstgeschichte te München;
de redactie ondernam Dr. Hans Martin Frh. von Erffa, bijgestaan door Dr. Karl Aug.
Wirth. De 3e Bd. werd voltooid (Buchpult-Dill), en thans verschijnt de 4e, gekomen
tot aflever. 8: Ei-Einsiedler. Alle naties mogen Duitsland een dergelijk werk benijden
en er de uitgever dankbaar voor zijn. Hoewel bedoeld als repertorium van realia
voor Duitse kunstgeschiedenis, krijgt ieder steekwoord een systematische
behandeling: daarbij ontstaan, beïnvloeding van of op de vreemde, en de relaties
tussen het Duitse en de overige kunstgebieden. Zo vormen de meeste artikels een
gedrongen maar accurate, gestoffeerde en overvloedig geillustreerde monografie,
voorzien van rijke bibliografie. Onder deze in aflever. 23-44 behandelde artikels
verdienen om hun grondigheid en omvang vermelding:
Brunnen - Buch (druk, band, verluchting) - Buffet - Bühnenbild - Bund - Büreau Burg - Bürgerhaus - Büste - Callot-figuren - Caritas - Cäsar - Chinoiserie - Chor Christkind - Christus - Cluniazenser - Commodité - Concordantia caritatis - Dach David - Decke - Dedikationsbild - Denkmal - Deutschordensburg (en verwante) Devise - Devotionaliën - Dialektik - Dialog - Diamant - Diana - Diele - Dienst (arch.)
- Dietrich v. Bern - Dinanderie - Diogenes - Diptychon - Dom - Dominikaner Doppelfigur - Doppelgrab - Doppelkirche - Doppelkreuz - Dorf - Dormitorium Dornenkrönung - Drache - Drechsler - Dreiapsidenanlage - Dreifaltigkeit - Drei
Junkfrauen - Dreikonchenplan - Drei Könige - Drei Lebende und drei Tote - Dreipasz
- Dreispitz - Drolerie - Durchbrucharbeit - Durchzug durch das Rote Meer - Ebenist
- Ecce Homo - Edelstein - Ehebrucherin - Eherne Schlange - Einblattdruck, en zo
meer, want moeilijk zou het zijn, minder weelderig behandelde artikels aan te duiden.
Slechts een paar opmerkingen: de Maagdelijkheid van Maria wordt een paar maal
haar Onbevlekte Ontvangenis genoemd, een meer voorkomende vergissing; de
authenticiteit van het Gentse Van Eyck-kwatrijn wordt aanvaard naar Prof. Duverger's
hypothese; verder worden regelmatig Nederlandse steden of kerken niet met hun
oorspronkelijke of eventueel in het Duits vertaalde naam aangegeven, maar in het
Frans (Léau, St-Jean in 's-Hertogenbosch, St-Sauveur Brügge), wat even vreemd
aandoet als wanneer wij over ‘de Great St-Martin's Church te Keulen’ zouden lezen.
Eénmaal wordt Tienen bij vergissing in de prov. Namen geplaatst (III, 525). Met het
begin van Bd. 3 verschenen op 8 blz. de oplossingen der gebruikte afkortingen en
een volledige lijst van de steekwoorden in het Frans, Engels en Italiaans, resp.
opgesteld door Louis Réau, Leopold Ettlinger en Giulia Brunetti. Daar de Nederlanden
een grote invloed uitoefenden op de Duitse kunstproduktie, en de studie van deze
laatste niet denkbaar is zonder dat de onze er in betrokken wordt, mag het
Reallexikon ook voor onze gebieden een onmisbaar instrument heten voor alle
ernstige studie der kunstgeschiedenis.
A. Deblaere
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Dahinden, Justus, Versuch einer Standortsbestimmung der
Gegenwartsarchitektur. - Girsberger-Verlag, Zürich, 1956, 92 pp., 41 ill.,
geb.
Aan kunsttheorieën kunnen wij ons niet onttrekken, ook al zien wij het essentieel
relatieve ervan in. Nooit kan een theorie erin slagen een levend scheppingsproces
zo te raken dat zij dit in al zijn facetten tot een duidelijke en volledige synthese kan
brengen. Hoe dicht ze het fenomeen ook benadert, nooit dringt ze erin door. In dit
perspectief wordt de lectuur van Dahindens mooie boek vruchtbaar. Een pratikerende
architect, onderlegd in kunstfilosofische theorieën, werkte een schema uit waarin
hij het ontwikkelingsproces van het gebouw van uit de ‘Gestaltungswille’ naar het
statische of dynamische evenwicht als twee tegengestelde polen ziet. Als
commentaar bij dit schema is het boek zelf wat schematisch gebleven. Toch getuigt
het geheel van een juist aanvoelen van de architectonische waar-
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den. Met de conclusie nochtans - een strikte scheiding tussen het statische en het
dynamische element - zullen wel velen niet akkoord gaan.
G. Bekaert

Le musée de poche. Henri Lefebre, Pignon; René de Solier, Vieira da
Silva. - Ed. G. Fall, Parijs, 1956, 60 pp., 12 klpl.
E. Pignon en M.-H. Vieira da Silva zijn twee jongere schilders uit de school van
Parijs. Hun temperament en hun stijl liggen ver uiteen. De eerste is een dramatische,
bewogen man uit het Noorden. De tweede een zeer fijnzinnige, Zuiderse vrouw. De
twee monografieën, door het ‘Musée de Poche’ aan hun werk gewijd, verschillen
evenzeer als het werk zelf. Het essay van Lefebvre over Pignon wil een filosofische
omzetting zijn van de opvattingen van de schilder. Zij is, zoals zijn werk, krachtig
en zonder subtiliteit. De inleiding van René de Solier daarentegen heeft iets van het
subtiele, het fragmentaire, het oneindig ingewikkelde van het werk van Vieira da
Silva, dat uiteraard moeilijk in woorden om te denken is. De uitvoering van deze
monografieën is, zoals die over Bissière en Manessier (Streven, augustus 1956)
goed verzorgd.
G. Bekaert

Kuehn, Herbert, Die Felsbilder Europas. - W. Kohlhammer Verlag,
Stuttgart, 1955, 322 pp., 144 tek., 111 pl., 5 klpl., 6 kaarten, geb. D.M. 24.
Kuehn, Herbert, Abstrakte Kunst der Vorzeit. Germanische Kunst der
Völkerwanderung. - Knorr & Hirth Verlag, München, 1956, 16 pp., 32 pl.
Meroc, Louis en Jean Mazet, Cougnac. - Kohlhammer Verlag, Stuttgart,
1956, 72 pp., 12 tek., 16 pl., 4 klpl., gen. D.M. 9.
Naast zijn wetenschappelijke arbeid legt H. Kühn, professor te Mainz, zich meer en
meer toe op het toegankelijk maken van de voorhistorische kunst in hoogstaande
vulgarisatie. Voor een paar jaren gaf hij in Die Kunst Alt-Europas de beste synthese
van de oude Europese kunstproduktie van de voorhistorische tekeningen tot de
karolingische miniaturen (Streven, augustus 1956). Aan dit boek ging een meer
gespecialiseerd werk vooraf over de Europese rotsschilderingen. Hierin toont zich
prof. Kühn de grote meester, die als een levend mens van deze tijd de mens van
de voorhistorie weet te benaderen en te beluisteren en de unieke ervaring van het
eeuwige schommelen tussen het ‘Diesseits’ en het ‘Jenseits’ in de voorhistorie met
een schitterende vaardigheid kan meedelen. 60.000 jaar kunstgeschiedenis worden
in een groots overzicht samengebracht. Dit komt pas ten volle tot waarde in de rijke
illustratie en de typografische verzorging van Kohlhammer. Als detailstudies over
de oude Europese kunst willen wij wijzen op twee kleinere maar waardevolle uitgaven
van Kühn die ieder een goede kijk verschaffen op minder bekende aspecten van
de Europese kunst. Het eerste Abstrakte Kunst der Vorzeit leidt in op een reeks
abstracte idolen, voor het grootste deel uit de voorgeschiedenis van het Middellandse
zeegebied. Het tweede Germanische Kunst der Völkerwanderung vormt een zeer
goede samenvatting van de germaanse kunst uit de tijd van de volksverhuizingen.
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Door het toedoen van prof. Kühn en de uitgeverij Kohlhammer bezitten wij nu ook
de eerste beschrijving van de weinig bekende, maar toch rijke grot van Cougnac,
in 1952 ontdekt en nu voor het publiek opengesteld. Te midden van zeer mooie
stalagmieten en stalactieten bevinden er zich ongeveer veertig afbeeldingen,
waaronder een drietal menselijke voorstellingen. De tekst is in het Frans, met een
samenvatting in het Duits en het Engels.
G. Bekaert

Zeit und Farbe. 1. Griessmaier, Impressionismus. 2. Neumayer,
Fauvismus. 3. Neumayer, Expressionismus. 4. Schmeller, Kubismus.
5. id., Surrealismus. 6. Neuwirth, Abstraktion. - Verlag Brüder
Rosenbaum, Wenen, 1956, 15 pp. en 24 klpl.
De reeks Zeit und Farbe, die tegelijkertijd in verscheidene Europese talen, ook in
het Nederlands, verscheen, stelt zich tot doel de geïnteresseerde in de moderne
schilderkunst door een samengaan van tekst en illustratie een verantwoord inzicht
bij te brengen. In dit opzet is zij voorzeker geslaagd, al spreekt het vanzelf dat deze
zes deeltjes slechts een eerste inleiding kunnen zijn op een zo complex gegeven.
De korte tekst, die de verschillende bewegingen karakteriseert, is over het algemeen
zeer goed opgemaakt. De commentaar bij de illustraties is nergens goedkoop. De
illustraties zelf zijn goed gekozen, hoewel de offsetdruk hier en daar wat flets uitvalt.
Wie zoekt naar een bondige, maar duidelijke inhoudsbepaling van de verschillende
benamingen uit het moderne kunstrepertorium zal hier zijn gading vinden.
G. Bekaert
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Geschiedenis
Vermeulen, E.E.G., Fruin over de wetenschap der geschiedenis
(proefschrift). - Van der Wiel, Arnhem, 1956, 103 pp.
Vermeulen, E.E.G., Huizinga over de wetenschap der geschiedenis
(proefschrift). - Van der Wiel, Arnhem, 1956, 114 pp.
Reeds vroeger maar vooral de laatste tijd bevragen de historici zich over het wezen
van de geschiedenis en van de geschiedschrijving. Fruin, nog steeds beschouwd
als de grondlegger van de academische studies der geschiedenis in Nederland,
meende aanvankelijk dat de geschiedenis, zoals de natuurwetenschappen, aan
vaste wetten onderhevig is en legde tevens de nadruk op de artisticiteit. Toen hij
ouder was geworden, bewonderde hij wel het plan Gods en de dichterlijke inspiratie,
maar wilde hij, als kritisch wetenschapsmens, alleen met de zuivere rede
geschiedenis bestuderen en schrijven: een typische houding voor de liberaal op het
einde der 19e eeuw. Huizinga, van nature zelf meer artistiek aangelegd, begroette
met vreugde het bevrijden van de geschiedenis uit de banden der
natuurwetenschappen. ‘Historische belangstelling appelleert zowel aan
wetenschappelijkheid als aan artisticiteit’. Het herscheppen der historische stof is
geen zuiver verstandelijke aangelegenheid. Op het einde van zijn leven kon Huizinga
ook de harmonie niet meer vinden: hij stelde zich achter de homo ludens, en wist
niet goed weg met de homo oeconomicus. De jonge doctor heeft hier een bijzonder
belangrijk probleem behandeld en geeft werkelijk inzicht in de opvattingen van Fruin
en Huizinga. Men merkt iets te veel zijn opereren met steekkaarten, en de
voortdurende résumés hinderen de gang van de uiteenzetting. Met belangstelling
zien wij uit naar de aangekondigde studie over Romein, en hopen dat er ook een
over Geyl komt.
M. Dierickx

Schoeps, H.J., Die letzten dreissig Jahre. Rückblicke. - Ernst Klett Verlag,
Stuttgart, 1956, 231 pp. D.M. 13.20.
Hans Joachim Schoeps, tegenwoordig hoogleraar in godsdienst- en
geestesgeschiedenis aan de universiteit te Erlangen, beschrijft hier zijn beleven der
laatste dertig jaar. Hij is geboren in 1909 te Berlijn uit een liberaal-joodse familie,
maakte twee wereldoorlogen mee, vier verschillende regimes in Duitsland, redde
zijn leven door op Kerstavond 1938 naar Zweden te vluchten waar hij tot de herfst
van 1946 moest blijven. Schoeps is een rijke geest, die over zichzelf kan vertellen
zonder met zichzelf te pronken en een verrassende kijk bezit op de chaotische
gebeurtenissen. Van begin tot einde blijft hij trouw aan zijn jodendom, dat voor hem
weer geloof is geworden, terwijl het liberalisme van zijn ouders blijkt in de tolerante
houding t.o.v. andere godsdiensten, die hij beschouwt als nieuwe verbonden van
God met de mensheid. Trouw ook aan Pruisen, dat hij bijzonder hoogacht,
merkwaardig positief waardeert, aan de idealen van de jeugdbeweging waarin hij
een leidende rol vervulde. Bijna iedere bladzijde van dit boek bevat gedachten die
uiterst belangrijk zijn, alleen de artikelen en toespraken die de ‘Anhang’ vormen zijn
wellicht voor een Nederlandse lezer minder interessant. Zij dienen echter slechts
als documentatie voor deze autobiografie van een edel mens.
J.H. Nota
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Westermanns Atlas zur Weltgeschichte. - G. Westermann Verlag,
Braunschweig, 1956, 160 pp., 29.5 × 21.5 cm., 509 krtn., geb. D.M. 22.50.
Sommigen prijzen deze historische atlas als de beste thans bestaande, en
waarschijnlijk terecht. Men heeft rekening gehouden met de grondige wijziging in
de opvatting van de geschiedenis en met de verruiming van onze horizont in de tijd
en in de ruimte, en tevens de kaart volgens de laatste technische vondsten en met
een uitgesproken pedagogische bedoeling uitgewerkt. Naast de grote politieke
kaarten met enkele over het verloop van de belangrijke oorlogen, staan er talrijke
kaarten over het economische en sociale leven, de volks- en handelsnederzettingen,
de cultuurstromingen en de verbreiding van de gotiek en renaissance b.v., de
spreiding der godsdiensten op verscheidene tijdstippen en de kloosterhervormingen
in de middeleeuwen, enz. Een duidelijke kaart van de Bourgondische staatsvorming
(1363-1477) als hier op p. 95, hadden wij tot nog toe vergeefs in een atlas gezocht.
De kaarten van het rassenprobleem in de U.S.A. en in Zuid-Afrika en die over de
voorgeschiedenis en over vergane culturen zijn uiterst sprekend. De talrijke
stadsplannen brengen de belangrijkste steden in het verloop der wereld-
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geschiedenis in beeld, zoals Brugge in de 15e en Amsterdam in de 17e eeuw,
Antwerpen met omgeving in 1700 en 1950. De kustverandering van het
mondingsgebied van de Lagelandse grote stromen is voor 1300, 1500, 1800 en
1950 aangegeven. Alleen één pijnlijk tekort valt aan te stippen: een register ontbreekt.
Deze atlas die zo adequaat aan de huidige historische probleemstelling tegemoet
komt en Putzger's ‘Historische Schulatlas’ ver overtreft, kunnen wij slechts wensen
in de handen van alle historici en geschiedenisleraren, en van vele leerlingen.
M. Dierickx

Völker, Staaten und Kulturen. Ein Kartenwerk zur Geschichte. - G.
Westermann Verlag, Braunschweig, 1956, 90 pp., 29.5 × 21.5 244 krtn.,
geb. D.M. 11.80.
Deze atlas heeft een gelukkige keuze gemaakt in het materiaal van de vorige. Vooral
stadsplannen en detailkaarten van ondergeschikt belang zijn weggelaten. Voor
leerlingen in de geschiedenis kan men deze meer beknopte en merkelijk goedkopere
atlas gerust aanbevelen.
M. Dierickx

L'Huillier. Fernand, De la Sainte-Alliance au Pacte Atlantique. 1815-1954.
2 dln. (Histoire et Société d'Aujourd'hui). - Editions de la Baconnière,
Boudry-Neuchatel, 1955, 292-480 pp.
Schr. bezit ongetwijfeld een grote belezenheid, maar mist de gave om de gegevens
waarover hij beschikt te ordenen en te plaatsen in een synthetisch geheel. Deze
twee delen bevatten zeer veel interessant feitenmateriaal (voor de journalist b.v.),
doch missen elke wetenschappelijke waarde. Dit euvel voelt men des te sterker aan
wanneer men ze legt naast de ‘Histoire des Relations Internationales’ die o.l.v. Pierre
Renouvin bij Hachette verschijnt en waarvan onlangs het deel dat op de 19e eeuw
betrekking heeft uitkwam. Wie niet reeds bijzonder goed vertrouwd is met de
diplomatieke geschiedenis der laatste 150 jaar, zal uit de monografie van L'Huillier
weinig nut trekken. Schr. ruimt ten slotte een al te grote plaats in aan de
gebeurtenissen sinds 1939 (een derde van de twee delen samen), waarover nog
geen geschiedenis kan worden geschreven, tenzij op basis van krantenartikels. Het
gevaar dat in geschiedschrijving van recente feiten schuilt zal schr. erkennen, daar
op dit ogenblik reeds enkele van zijn affirmaties (in verband met de Europese
eenmaking b.v.) door nog nieuwere feiten worden tegengesproken.
M. Grammens

Williamson, Hugh Ross, The Walled Garden, an autobiography. - Michael
Joseph, London, 1956, 231 pp., 15 sh.
Williamson is een van de meer bekende anglo-katholieke geestelijken die ten gevolge
van moeilijkheden rond het zgn. ‘Church of South India scheme’ overging tot de
Kerk. Zijn bekendheid heeft hij niet alleen te danken aan het feit dat hij sinds zijn
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wijding tijdens de oorlog een fel en vooraanstaand voorvechter was van de
anglo-katholieke richting in de Staatskerk, maar ook door zijn reputatie als journalist,
als toneelschrijver, als historicus met geavanceerde, soms shockerende opvattingen,
en als voormalig, zeer lastig lid van de Labour partij. Deze autobiografie, die als
vanzelf tot op zekere hoogte ook een apologia pro vita sua is, is een uitermate
leesbaar boek, steeds interessant, heel vaak instructief. Vanwege zijn alzijdigheid,
zouden we zeggen, krijgen we herhaaldelijk een stuk contemporaine geschiedenis
te lezen, waarbij wat tot nu toe namen waren, op wonderlijke wijze ten tonele worden
gevoerd als mensen van vlees en bloed (b.v. Bevin, Crips, de anglo-katholieke
Benedictijn Gregory Dix e.a.). Van bijzonder interesse lijkt ons het boek voor hen
wier belangstelling uitgaat naar hetgeen er nu leeft in de Staatskerk; schr. geeft een
overzichtelijk beeld van de kerkelijke politiek, van de spanningen die binnen de kerk
heersen, de personen die hiermede het meest gemoeid zijn. Mogelijk dat hij hier
en daar iets gematigder had kunnen zijn: maar dan zou Williamson waarschijnlijk
niet meer de felle mens zijn die hij heel evident is, en die niet veel tijd heeft voor
fijnere nuances.
W. Peters

Romans
Berghuis, Hans, Drie Vrouwen. Roman. - A.W. Sijthoff, Leiden, 1956,
146 pp., f 5.25.
Met ‘Pleidooi voor een zondaar’, Hans Berghuis' eersteling, meen ik, deed de
schrijver een hoge worp. Schrijf- en verhaaltrant waren reeds van een auteur van
formaat en allure, van iemand die zijn lezers niet zo maar een verhaaltje vertelt.
Soms zat hij zelfs al te hoog te paard. Ook hier in ‘Drie Vrouwen’ handhaaft
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hij, hoewel gematigder, zijn hoog niveau. Hij weet mensen, situaties, spanningen
en lotgevallen markant te beschrijven. Eenvoudiger lezers zullen zijn boek te abrupt,
te ‘sprunghaft’ vinden, omdat hij de lezer veel tussen de regels door laat verwerken.
Ook dit boek lijkt mij meer een rijke, misschien zeer rijke belofte dan een volwassen
vrucht. Men heeft al lezend nog al eens vraagtekens te zetten. In de korte
suggestieviteit van de schrijver overweegt soms meer het korte dan het suggestieve,
hoe plastisch hij ook schrijft. Van de drie vrouwen, die het leven van Jean Walraven,
priester, kruisen, treedt b.v. de derde, de missiezuster, uit enkele brieven levend
naar voren.
J. van Heugten

Kruysman, Mr. Jan, Tussen eb en vloed. - De Fontein, Utrecht, 1956,
253 pp.
Een gegeven dat zich afspeelt onder seminaristen en een roepingscrisis behandelt
van een dezer knapen. - Plaats der handeling is klein-seminarie en vakantie-thuis.
- De schrijver heeft het seminarieleven, de bewoners van hoog tot laag, de
moeilijkheden en vreugden van een kostschoolleven e.d. aandachtig geobserveerd
en er is een vlot-leesbaar boek uit ontstaan. De auteur schijnt lichtelijk bevreesd
geweest te zijn dat seminaristen een ongewenste ‘vrome’ of ‘onwereldlijke’ indruk
maken, met het gevolg dat hij naar de andere kant overdreven heeft, en er een vrij
rauwe, ja lompe gesprekssfeer en ongemanierdheid is ontstaan. Van beschaafde
manieren schijnen deze jonge mensen zelden gehoord te hebben. Is dit de levende
realiteit? ‘Tussen eb en vloed’ behelst de roepingscrisis van een jongen, en de vraag
mag gesteld worden of de behandeling van dit proces geslaagd mag heten. Met
name de eindperiode van deze innerlijke strijd kan mij moeilijk voldoen. Is hier diep
genoeg geboord? Of het hoofdstuk over dood en uitvaart van een in de bergen
omgekomen medestudent een ‘noodzakelijk’ slot mag heten? Desondanks zal
menigeen het boek met aandacht lezen; al was het maar wegens de ongewone
‘plaats der handeling’.
Joh. Heesterbeek

Tolkien, J.J.R., In de Ban van de Ring. Deel I: De Reisgenoten. Vert. door
Max Schuchart. - Het Spectrum, Utrecht Antwerpen, 1956, 467 pp.
Het Spectrum heeft het aangedurfd het volumineuze werk van de Oxfordse professor
J.J.R. Tolkien ‘The Lord of the Rings’ in een voortreffelijke vertaling en een even
voortreffelijke presentatie uit te geven. Verschenen is het eerste deel ‘De
Reisgenoten’, dat nog door twee andere zal gevolgd worden en alleen reeds 467
bladzijden beslaat. Het is een zeer ongewoon en wonderlijk boek en men is huiverig
om er bij eerste lezing zijn mening over te formuleren. Meer in de trant van Swifts
‘Gullivers Reizen’ dan van enig ander bekend romanprocédé verbeeldt de auteur
een eigen land en wereld met andere wezens dan gewone mensen, beschrijft hen
in hun dagelijkse doen en laten en volgt de rijk gevarieerde lotgevallen van enkelen
op de voet. Bewonderaars van het boek spreken van ‘mythisch’ en ‘sprookjeswereld’
enz., en inderdaad! langs de weg van mythe of sprookje wortelt het gigantische
verbeeldingswerk van Tolkien toch weer in onze mensenwereld, hoe fantastisch en
onwerkelijk het aanvankelijk ook aandoet. De titel van het geheel ‘In de ban van de
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ring’, een ring die heil en onheil aanbrengt, geeft het leidmotief aan, waarom heen
zich alle gebeurlijkheden concentreren.
J. van Heugten

Moreau, A., Een hand vol as. Vert. - H. Nelissen, Bilthoven, 't Groeit,
Antwerpen, 1956, 222 pp., f 5.90.
Deze kleine roman bevat een opeenhoping van tragische gebeurtenissen. Het is
de biecht van een in zonde en schuld verstrikte ziel, die tot God terugkeert en rust
en vrede vindt in een algehele overgave. Opbouw en verloop van het trieste verhaal
zijn uitstekend. Armance, de schrijfster der biecht, verwikkelt zich door elke misstap,
die zij begaat, in een onontwarbaarder net van moeilijkheden. Wat niet geheel
bevredigt is de psychologische, menskundige zijde van het boek. De verschrikkingen,
die elkaar met grote snelheid opvolgen, zijn wat zwak gefundeerd en psychologisch
niet altijd aanvaardbaar. Ook de terugkeer van Armance tot God, onder leiding van
een psychologisch te weinig genuanceerd en alles forcerend priester, is niet
volkomen acceptabel. Mauriac, aan wie het boek herinnert, zou het verhaal fijner
en menskundiger hebben ingekleed.
J. van Heugten

Lauber, Cécile, Die stumme Natur. - Benziger-Verlag, Einsiedeln, 1956,
317 pp., Fr. 13.30.
De auteur die een oude fabel tot uitgangspunt heeft genomen en deze tot grondslag
van het verhaal heeft gemaakt, is erin geslaagd een levendig, gevoelvol boek te
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schrijven, waarin de redeloze natuur (dieren en elementen) ten slotte wraak neemt
op de mensen die de ongerepte wildernis en het ongestoorde dierleven op het
afgelegen eiland wreed verstoren in hun begeerte naar winst en genot. Een boek
dat getuigenis aflegt van een rijke fantasie en een zuiver aanvoelingsvermogen van
de schrijfster en dat zich aangenaam lezen laat. Het werk bezit in zeer verzorgde
vorm, een zekere satyrische strekking; de ongeremde jacht op geld en genot
waarvoor alles wijken moet, wordt op plastische wijze beschreven; niet minder: de
gruwzame ondergang waarvoor twee ‘onnozele zielen’ alleen gevrijwaard worden;
zij voor wie geld en goed weinig of niets betekenden.
Joh. Heesterbeek

Pedagogie
Linschoten, Dr. J., Psychische moeilijkheden (Probleemkinderen deel
1). - Uitg. De Toorts, Haarlem; Heideland, Hasselt, 1956, 188 pp., geb.
Fr. 135.
Dit boek streeft een praktisch doel na. Ongeveer de helft ervan is een gedetailleerde
lijst van instellingen waar men met het ‘probleemkind’ heen kan, hetzij om raad hetzij
om gespecialiseerde hulp bij de opvoeding. Als dusdanig is deze lijst uniek in het
Nederlands en kostbaar. Als Vlaming betreuren wij echter de jammerlijke en
onbegrijpelijke tekorten in de lijst instellingen van Vlaams-België. Wij willen de auteur
er geen verwijt van maken, maar wel de personen die hem hadden moeten inlichten.
Het eerste, theoretisch gedeelte is eveneens praktisch bedoeld. Het is gericht tot
de ouders, niet tot de psychologen of pedadogen. In een opzettelijk eenvoudige en
toch deskundige taal, wil het de ouders duidelijk maken wat een ‘probleemkind’
eigenlijk is, en hoe het kan geholpen worden. Dit praktisch opzet verklaart de
eigenaardige opvatting van de inhoudstafel en ook het naast elkaar behandelen
van normale kinderen met overigens normale opvoedingsmoeilijkheden en van de
psychopathische kinderen. Men mag de auteur dankbaar zijn dat hij alle
psychologisch amateurisme bij de lezer heeft tegengewerkt, door zich niet te lenen
tot het vulgariseren van psychiatrische handboeken. Zijn aanbevelingen in het laatste
hoofdstuk gaan naar de kern van de zaak.
Dr. W. Smet

Dunin Borkowski, St. von, Miniaturen erzieherischer Kunst. 3 Aufl. - F.
Dümmlers-Verlag, Bonn, 1956, 175 pp., geb. D.M. 7,60.
Dit werkje van de Pools-Duitse theoloog, filosoof en pedagoog von Dunin Borkowski
(1864-1934) is de tweede ongewijzigde uitgave van een reeks gebundelde opstellen
over opvoedkunde. Deze 175-tal losse beschouwingen vormen samen een fris en
rijk mozaïek, waar de meest ingewikkelde aspecten van de opvoeding steeds in
een orgineel licht geplaatst worden. Voortdurend zijn we verrast door de
psychologische diepte en de nieuwe onverwachte oplossingen, die ons dwingen tot
nadenken en tot het herzien van onze traditionele opvattingen over opvoeding. Het
zijn werkelijk kunstige miniaturen over de kunst van het opvoeden, terwijl de
opvoedingswetenschap op de achtergrond blijft. De gemakkelijke taal, de eenvoudige
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stijl, de korte zinsbouw en de verzorgde presentatie maken het werkje bijzonder
genietbaar voor het bredere publiek.
G. Vierstrate

Weltbild und Erziehung: 16, Spranger-Guardini, Vom stilleren Leben;
17, F. Blaettner, Die Dichtung in Unterricht und Wissenschaft. Werkbund-Verlag, Würzburg, 1956, 60-36 pp., ing. D.M. 2,70 en 1,80.
Het eerste van deze beide handige boekjes bevat drie korte essays (één van
Spranger, twee van Guardini), die op zijdelingse of directe wijze de lof verkondigen
van de stilte in onze lawaaierige wereld. Spranger doet het met een bijna
Angelsaksische humor, en benadert zijn onderwerp langs fenomenologische weg,
terwijl Guardini dieper en metafysischer peilt naar de eeuwigheidswaarde. Het
tweede boekje staat niet op dezelfde hoogte. De auteur, Fritz Blättner, deed een
even willekeurige als beperkte keuze tussen de vele problemen die door de titel van
zijn opstel worden opgeroepen, en beukt met veel vertoon enkele deuren in, waarvan
men zich afvraagt of ze dan alleen in Duitsland tot de huidige dag gesloten bleven.
F. De Graeve

Gruber, Alois, Jugend im Ringen und Reifen. - Herder-Verlag, Wenen,
1956, 332 pp., geb. sfr. 13,80.
‘De hedendaagse jeugd is anders als vroeger, niet slechter, misschien zelfs beter,
openhartiger, oprechter maar ook onrustiger, onstuimiger, gevoeliger en eenzamer.
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Waar blijven de opvoeders, die haar een begrijpende hand toesteken?’ Dit is de
conclusie van een diepgaand onderzoek van al de elementen die de hedendaagse
jeugd beïnvloeden. Hoewel de schrijver al zijn bevindingen staaft met de gegevens
van de moderne zielkundige wetenschap, verliest hij nooit het contact met zijn
jarenlange ervaring en blijft hij volkomen afgestemd op de praktijk. De studie is
verdeeld over vier hoofdstukken: de lichamelijke en psychische groei, het
sociaal-psychologisch doorbreken, de geslachtelijke rijping en de godsdienstige
ontwikkeling in de verschillende stadia van de jeugd. Daar heel wat gegevens op
de ontreddering van de na-oorlogse jeugd van Duitsland en Oostenrijk wijzen, ligt
het voor de hand dat wij een zeker voorbehoud moeten maken omtrent de statistieken
en dagboeken wanneer wij, aan de hand van dit boek, een diagnose van onze
Vlaamse en Nederlandse jeugd willen maken.
V. Verelst

Varia
Berkhof, Aster, Angst voor Azië. - Ned. Boekhuis, Tilburg, 1956, 262 pp.,
f 9.90.
Een vlot geschreven reisverhaal met een irriterende titel. Het is niet bevorderlijk
voor de groei van menselijke verhoudingen tussen de continenten om de in ellende
verkerende volken van Azië aan ons voor te stellen als een menigte die ons angst
dient in te boezemen en als het gele gevaar dat Europa bedreigt, hoe gevaarlijk
voor de wereldvrede de spanningen in Azië ook mogen zijn. Bovendien wordt de
inhoud van dit boek niet door de titel gedekt, want de schrijver brengt ons juist wel
in menselijk contact met vele Aziaten die hij tussen Damascus en Tokio ontmoet
heeft en die hij laat vertellen over de vele problemen waarmede Azië te worstelen
heeft nu het in korte tijd een ontwikkeling doormaakt waarvoor het Westen vele
eeuwen tot zijn beschikking had. Aan iedereen die zich op journalistiek niveau en
volgens de methode van Anton Zischka over deze problemen wil laten voorlichten
kunnen wij het reisverhaal van Berkhof, dat geen wetenschappelijke pretenties heeft,
ten zeerste aanbevelen.
J. Wernink

Langohr, Dr., Va gen weech bes a gegraaf (Van de wieg tot aan het graf).
- Langohr-Veltmans Comité, Halle, 1956, 128 pp., geïll., Fr. 100.
Op 30 november 1950 overleed Dr. Jozef Langohr in Antwerpen. Zijn hele leven
had hij geschreven en gestreden voor het behoud van zijn geliefde heimat, het
eenzame land van Overmaas. Zijn diepste overtuiging was dat het Platdiets aldaar
bij de nederlandse cultuurstam thuis hoorde, en dat het de moeite loonde hiervoor
uit te komen en dit te vrijwaren. Uit zijn literaire nalatenschap werd dit drieluik
gekozen: jeugd, huwelijk en ouderdom. Onder deze drie titels wordt door S. een
rijke overvloed van folklore, uitdrukkingen, spreuken, gebruiken verzameld. De
uitgever J. van Veldeke geeft als inleiding een korte levensschets, en als slot nog
enkele gedichten van schrijvers uit Overmaas, meestal in het oorspronkelijke dialect.
P. Fransen
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Bleton, Pierre, Les hommes des temps qui viennent (Economie et
Humanisme). - Editions Ouvrières, Parijs, 1956, 236 pp., ing. Fr. Fr. 630.
Het is ongetwijfeld een waagstuk om te voorspellen, hoe de mens van de toekomst
er uit zal zien. Maar dat waagstuk is nodig in allerlei opzichten: efficiënte sociale
actie, vruchtbare opvoeding zijn slechts mogelijk als zij georiënteerd worden door
het beeld van de mensheid die in wording is. Pierre Bleton levert ons hiervoor een
bijdrage, hij brengt ons belangrijke elementen voor de beoordeling van de plaats
die de ‘classes moyennes’ in de maatschappij van morgen zullen gaan innemen en
voor de richting waarin zich haar mentaliteit zal evolueren. De grondlijn van zijn
boek bestaat hierin, dat aangetoond wordt hoe de onafhankelijkheid van de
bourgeois, gegrond op vergaarde spaargelden, een figuur is die zich in de
economische ontwikkeling bijna niet meer kan handhaven; hoe naast degenen, die
alleen nog maar in naam zelfstandig zijn, zich een steeds groter leger voegt van
hen wier onafhankelijkheid gebaseerd is op het intellectuele kapitaal van de
wetenschappelijk gefundeerde deskundigheid: de beoefenaars der vrije beroepen
en de verantwoordelijke technici op allerlei terrein. Daarnaast geeft het ons de
elementen om uit te maken, welke tendenzen op geestesgebied zich in deze groepen
zullen staande houden. De interpretatie van het zeer waardevolle
documentatiemateriaal blijft
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uiteraard enigszins hachelijk. Zij is echter, ondanks enkele willekeurige evaluaties
zoals t.a.v. de spaarfunctie en t.a.v. de ‘cadres’, steeds intelligent. Het boek stimuleert
daarom tot verdere reflectie. Wij kunnen het dan ook aanbevelen aan hen die de
moeizame worsteling met economisch en sociaal feitenmateriaal niet vrezen.
H. Hoefnagels

De Koran. Uit het Arabisch vertaald door J.H. Kramers. - Elsevier,
Amsterdam, Brussel, 1956, 728 pp., f 22.50.
Er bestonden reeds Nederlandse vertalingen van de Koran, doch deze uitgave bevat
de eerste vertaling uit het oorspronkelijk Arabisch. Zij werd gevonden in de
nalatenschap van de Leidse professor en ‘islamoloog’, J.H. Kramers, en door
vrienden uitgegeven. De vertaler heeft de Arabische tekst op de voet gevolgd en
de oorspronkelijke uitdrukkingswijze zo dicht mogelijk benaderd. De verzorgers der
uitgave hebben uit Kramers' notities en aantekeningen slechts het noodzakelijke
gekozen, dat wat tot het verstaan van de tekst onmisbaar is. Het is onnodig te
zeggen dat voor Katholieken deze uitgave slechts onder wetenschappelijk aspect
in aanmerking komt, daar de Kerk de lezing van de Koran voorbehoudt voor wegens
hun studie daartoe bevoegden.
R.S.

Lampe, E., Mathematik und Sport. - Teubner, Leipzig, 1956, 94 pp.,
brosch., D.M. Ost 5.10.
Dit boekje wil op de eerste plaats een verzameling bieden van wiskundige en fysische
problemen die de jeugd interesseren. Daartoe heeft schr. toepassingen gezocht in
de sport, waaruit inderdaad een royale collectie interessante vraagstukken is
gevormd. De oplossingen worden steeds in extenso gegeven, en zijn meestal met
de wiskunde en de mechanica van de middelbare school te begrijpen. Een nuttig
boekje voor allen die bij het wiskunde-onderwijs zijn betrokken.
P. v. Breemen

Rostand, Jean, Das Abenteuer des Lebens. Gespräche mit Paul Bodin.
- Ullstein, Frankfurt a.M., 1956, 175 pp., kart. D.M. 1.90.
Paul Bodin interviewt de Franse bioloog Jean Rostand. Het resultaat is een gesprek
dat handelt over een aantal. - soms belangrijke vragen uit biologie, filosofie en
moraal, maar dat zelfs voor een vulgarisatie nog te weinig diepgang heeft. Daarnaast
moeten we bezwaar maken tegen sommige opvattingen betreffende de moraal, die
hier naar voren gebracht worden, en die ontoelaatbaar zijn. De ideeën van Rostand
over b.v. eugenatica zijn niet in overeenstemming te brengen met de eisen die het
geweten stelt (in de toekomst evenmin als nu!). Alles bijeen genomen is dit boekje
een triest voorbeeld van een vermenging van biologie en materialistische
levensbeschouwing.
P. van Breemen
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Debroey, Steven, De hoekstenen. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956,
118 pp., ing. Fr. 70.
In enkele korte hoofdstukken wordt hier het leven van de beide stichters der
Zusterkens van Maria-Hemelvaart verhaald: abbé Pernet en Mère Marie de Jésus.
Het is een hymne op de voorzienigheid en een getuigenis voor wat de christelijke
caritas bij de armsten onder de grootstadbewoners vermag. Soms doet de taal nog
aan een verouderd hagiografisch genre denken.
J. Kerkhofs

Marduel, M., L'âme ardente de sainte Chantal (Présence du
Catholicisme). - Téqui, Parijs, 1955, 240 pp., Fra Fr. 750.
Een vulgariserende, prettig leesbare biografie van een aantrekkelijke heilige. Steunt
op ernstig gebruik van het historisch materiaal, vooral op de brieven van Frans van
Sales aan Mme de Chantal, daar zij haar eigen brieven, haar na de dood van ‘Mgr.
de Genève’ terugggestuurd, uit nederigheid verbrandde. Aanbevelingswaardige
geestelijke lezing en spiritualiteit.
A. Deblaere

Zwolse drukken en Herdrukken. Bijvanck, W.G.C., Keur uit het
ongebundelde werk. Ingel. en met aantekeningen voorzien door J.J.
Oversteegen. - J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956, 247 pp., f 5.65.
Deze ‘keur’ is als nummer zestien in de Zwolse drukken en herdrukken verschenen.
Een inleiding over Byvanck's persoon en arbeid gaat aan de vergaarde teksten
vooraf, die bestaan uit een zestal publicaties van Byvanck waarvan het eerste drietal
verschenen is in de Gids en het tweede drietal gepubliceerd is in de Groene
Amsterdammer. Met name van de laatste drie - meer journalistiek getinte - bijdragen
betwijfel ik of deze nog de aandacht kunnen boeien. Ze lijken me te zeer ‘verleden
tijd’.
Joh. Heesterbeek
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[1957, nummer 7]
J. Kerkhofs S.J.
Godsdienst en Sociologie
EEN der grootste verschilpunten tussen de Kerk bij het begin der XXste eeuw en
de Kerk vijftig jaar later is wel haar soepele en onbevreesde beweeglijkheid in het
domein der wetenschap. Naar het voorbeeld van Carrell zoeken katholieke medici
naar contacten tussen de geneeskunde en de godsdienst; de ‘Katechetik’ van
Jungmann is gedragen door de laatste bevindingen der jeugd-psychologie, en de
katholieke sociologie vernieuwt de apostolische werking van de Kerk.
Deze ontmoetingen tussen de mens en de christen blijken vooral in twee richtingen
vruchtbaar te werken: waar zij de Openbaring naar diepere incarnatie richten en
waar zij bijdragen tot een zuiverder bewustworden van het eigenlijk christelijke. De
psychologie licht de geestelijke leidsman voor in zijn zorgen om de religieuze mens
in zijn concrete situatie, maar zij helpt evenzeer de theoloog en de biechtvader om
een juister inzicht te krijgen in zonde en psychische ziekte of onvolgroeidheid.
Evenzo kan de sociologie ertoe bijdragen om in de sociale verschijning van de Kerk
uit de omhulling van vele betrekkelijke groepswaarden of -onwaarden haar diepere
Heilswerkelijkheid duidelijker te ontdekken.
De eerste en meest omvangrijke bijdrage van de sociologie voor het katholicisme
vertoont uiteraard voorlopig een pragmatische inslag: zij beoogt beter inzicht en
efficiënter actie. Zo werkt het K.S.K.I. (Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut) te
's-Gravenhage aan de planning van nieuwe parochies en bisdommen, en bestudeert
het te Genève internationale migratie-problemen en de concentratie der Afrikaanse
zielzorg; zo werd de volksmissie te Luik (1955) door sociologische enquêtes
voorbereid en was het rapport van Kardinaal Frings voor de laatste
bisschoppen-conferentie te Fulda geheel gebaseerd op het cijfermateriaal van de
‘Zentralstelle für kirchliche Statistik des katholischen Deutschlands’. Men zoekt
onmiddellijke pastorale resultaten te boeken dank zij een wetenschappelijk
verantwoorde strategie. Bouw van scholen en hospitalen, recrutering van geestelijken
en religieuzen, coördinatie van K.A.-bewegingen, beïnvloeding der sociale mentaliteit,
vergen planning, juist zoals deze voor staatsdiensten en grote bedrijven onmisbaar
werd. Zonder beroep op technisch gevormde statistici en urbanisten, zonder hulp
van Hollerith-machines en kartotheken leidt de zielzorg onvermijdelijk tot een chaos
van uiteenlopende initiatieven, tot verspilling van veel goede wil en tot ontmoediging.
In de moderne maatschappij met
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haar ingewikkelde nationale en internationale structuren is de hulp van de sociologie
voor het Kerkelijk Recht en voor de zielzorg belangrijk geworden.
Dieper nochtans, alhoewel minder opvallend dan de uiterlijke apparatuur van de
tellingen en diagrammen der religieuze praktijk, levert de groei der positieve
sociologie een geheel nieuwe bijdrage tot de studie van de godsdienst zelf, in hogere
mate zelfs dan de fenomenologie dit doet voor de wijsbegeerte. Zoals de kerkhistorici
en de exegeten gedurende de laatste halve eeuw, door confrontatie met de
bevindingen van hun collega's in het profane vlak, gedwongen werden tot een nog
lang niet voltooide ‘Unterscheidung des Christlichen’ (Guardini), zo zal de
godsdienstsociologie in de volgende decennia het Kerkbegrip tot dezelfde verdieping
aanzetten.
De sociologie reveleert immers een aantal feiten, die zich als wetenschappelijke
wetten voordoen (steeds hypothetisch en enkel wetmatig binnen de relativiteit van
hun beperkt domein), en als dusdanig evenzeer tot het mens-zijn behoren als
geboorte en dood, taal en voeding. Een echte theologie zal dit immer verruimend
mensenbeeld moeten opnemen in haar visie en het christelijk dienen te situeren.
Moraal en ecclesiologie in zover zij wezenlijk kerygmatisch zijn en dus ‘openbaring
van God aan de mens’ zullen hierin enkel slagen naarmate zij met deze ‘openbaring
van de mens aan de mens’ rekening zullen houden. Uit deze ontmoeting die nooit
‘af’ kan zijn en steeds kortsluitingen zal meebrengen, vloeien voordelen en nadelen,
mogelijkheden en gevaren.
Sociale onderzoekingen, vooral omtrent gezin en stad, hebben het klassieke
beeld van de mens concreter gemaakt, en dus veelzijdiger en onoverzichtelijker.
Zijn tijd- en ruimte-schema's zijn gewijzigd. De verwachting van een normale
levensduur van 70 jaar (V.S.A.) geeft een andere houding tegenover het bestaan
dan een verwachting van 35 jaar (begin der 19e eeuw): de lange wetenschappelijke
studies en de techniek worden mogelijk. Twee wijzigingen in het algemene
demografische uitzicht van de huidige wereld gaan daarmee gepaard: de
bevolkingsveroudering en de geboortebeperking. Beide staan in nauw onderling
verband. Dezelfde technische vooruitgang die levensverlenging door hygiëne,
medische zorg en voedingswetenschappen mogelijk maakte, heeft ook het
kindersterftecijfer sterk gedrukt. De toename van de geboorten, die men daardoor
normaal mocht verwachten, heeft zich niet voorgedaan; integendeel, de zorg om
een hoger levenspeil, de daling van de publieke moraliteit en de economisch immer
onzekere toekomst hebben de birth-control door alle Westerse volkeren practisch
doen aanvaarden. De directe of indirecte druk van de Staat en de publieke opinie
heeft dit

Streven. Jaargang 10

603
proces dikwijls verhaast. Meteen verandert de mentaliteit tegenover het
huwelijksleven, dat gerationaliseerd wordt. In de meeste gevallen leidde dit tot
moedwillige verhindering van nieuw leven in plaats van tot moreel verantwoorde
geboorte-regeling. In 1947 hadden ¼ der Belgische gezinnen geen kind en ¼ slechts
één kind. In de stad Luik zijn er slechts 30% gezinnen, die twee of meer kinderen
hebben, terwijl het coëfficient der echtscheidingen (1 echtscheiding voor 6 huwelijken)
dat der U.S.A. (1 voor 4 huwelijken) benadert.
Het Westen wordt aldus meer door zijn bevolkingsveroudering dan door zijn
geboorte-overschot bedreigd: waar Belgisch Limburg in 1955 een geboorte-overschot
bereikte van 16,90‰, was dit cijfer voor de provincie Luik gedaald tot 0,56‰ en
voor Wallonië in zijn geheel tot 1,10‰. Ook het defaitisme tegenover het leven kan
men uit cijfers aflezen.
Lijnrecht hiertegenover leert de godsdienstsociologie dat godsdienstigheid en
gezinsvruchtbaarheid ‘normaal’ in nauwe correlatie staan. Geleidelijk kan hierdoor
zelfs het beeld van een geheel volk gewijzigd worden: in 1900 was 60% der
Nederlandse bevolking protestant, 35% katholiek en 2% vrijzinnig. Bij de volkstelling
in 1947 was deze toestand geëvolueerd tot 39,5% katholieken, 42% protestanten
en 17% vrijzinnigen. Van de kinderen in 1949 geboren waren er 46,1% katholiek.
Ook uit het Report of the Royal Commission on Population (1949), uit de studies
van Boulard over Frankrijk en uit het Duitse ‘Kirchliches Handbuch’ blijkt, dat de
geboorte-coëfficiënten bij de praktizerende katholieken hoger liggen dan bij de
ontkerstenden of de niet-katholieken. Nergens scherper dan hier kan het conflict
tussen de natuur-gevoelige godsdienstigheid en het alles relativiserende tijdsbeeld
van de moderne mens statistisch worden verduidelijkt. Ook hier betekent
katholicisme: ‘anders zijn’.
Het fenomeen der grootstad biedt een tweede voorbeeld voor de sociologisch
waarneembare verandering van het moderne mensenbeeld, en wel in de ruimte.
De grootsteden worden nog immer in heel de wereld geboren uit de migratie der
landarbeiders en handwerkers naar de plaatsen van industriële concentratie. Dit
afnemen van de agrarische bevolking, die b.v. in België daalde van 45% der totale
actieve volksgroep in 1856 tot 12% in 1947, heeft voortdurend het contact met de
natuur en haar traag en traditioneel ritme verminderd. De door de mens gemaakte
fabrieken en grootsteden accentueren het karakter van onze beschaving: de
mensheid wordt betoverd door haar eigen macht. In dit nieuwe kader gaat het oude
sociale evenwichtsgevoel verloren, en op de
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menselijke ontworteling volgt een religieus ontredderd zijn, wat vooral blijkt uit de
velledige afwezigheid van ieder aanknopingspunt met het sacrale. Deze agrarische
migraties worden nog geamplificeerd door internationale volksverhuizingen met
onmiddellijk religieuze neerslag. Van de 18.000 katholieken in Zweden, zijn er 12.000
Italiaanse arbeiders. Hoe kan hun geloofsleven stand houden? De Islam dringt door
tot in de Elzas, dank zij de Noord-Afrikaanse mijnwerkers; orthodoxen van
Griekenland werken in Vlaanderen. Hoe reageren de onderscheidene religieuze
gezindten op deze ontmoeting? Talloze oude bindingen worden zo gedurig
verscheurd: wat betekenen hier familie, gewest, vaderland nog? In de plaats groeit
de vereenzaamde ‘homo faber’, lid van massale groeperingen. En terugkeer tot het
oude is uitgesloten. Alleen de techniek kan de feilen der techniek herstellen, zoals
het urbanisme dit in alle landen poogt te doen.
De Kerk heeft de mens in zijn nieuwe afmetingen niet opgevangen. De Staat
evenmin. Nieuwe parochies werden onvoldoende opgericht, maar het
huisvestingsprobleem is ook niet opgelost. Alles geschiedt te snel. Geen grote stad
in het Westen, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, heeft meer dan 30%
godsdienstpraktijk. De studies van F. Houtart bevestigen, dat ⅓ der bevolking van
het aartsbisdom Mechelen in Brussel woont, maar niet eens ⅕ der priesters van dit
diocees; daarbij nog staan 40% dezer priesters in het onderwijs. Gedurig van woonst
veranderend leeft de westerse mens niet meer in één wereld. Hij beweegt funktioneel
tussen vele heel verschillende sociaal-psychologische ruimten: de dorpen worden
slaapzalen voor de steden; arbeiders reizen 4 of 5 uur per dag; oververmoeide
telefonisten te Parijs, voor 80% zenuwziek, hollen na het werk uit de centrale naar
de cinema: iedere vrije dag vlucht men uit de stad (het aantal zomerkampeerders
in Frankrijk stijgt tussen 1944 en 1955 van 200.000 tot 2 miljoen).
De sociologie leert aldus hoe de techniek het menselijk draagvermogen, zijn
‘natuur’, voortdurend overbelast met cultuur (in de engere betekenis van het door
de mens geproduceerde). Maar de sociologie leert evenzeer hoe de techniek die
‘natuur’ voortdurend bevrijdt naar meer menselijkheid: zij ontwikkelt het intellectueel
prestatievermogen door stijging van de levensduur en verlenging van de leer-tijd,
door betere voeding en behuizing, door meer vrije tijd, door het erkennen van ‘human
relations’ in de industrie. Zij verhoogt door ultrasnelle verbindingen het contact
tussen alle volkeren. De techniek maakt door scholen en universiteiten de homo
faber tot homo sapiens, maar reduceert door fabriekshallen en burelen de homo
sapiens weer terug tot een homo faber. De sociologie onderlijnt de ambivalentie
van de techniek,
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tegen de al te grote vrees voor diezelfde techniek. Eén voorbeeld mag volstaan:
door het vestigen van kolenmijnen in Belgisch Limburg steeg de algemene welvaart;
meteen namen de studiemogelijkheden toe voor een groter aantal studenten.
Onrechtstreeks beïnvloedt deze ontwikkeling de toename der priesterroepingen:
tegenover 21 roepingen voor 10.000 inwoners tijdens de periode 1891-1920 (vóór
de intensieve exploitatie der kolenmijnen) staan 30 roepingen voor 10.000 inwoners
tijdens de periode 1921-1950.
Zo openbaart de sociologie aan de moderne theoloog een mensenbeeld met
andere dimensies dan het ‘zoön politikon’ dat Aristoteles Thomas voorhield. Men
mag verwachten, dat deze rijkere inzichten geleidelijk vruchtbaar zullen inwerken
op een godsdienst, die universeel is en zich immer verweerd heeft tegen alle vormen
van dualisme of van wereldschuwheid.
Doorlopen wij even een erg onvolledige katoloog van perspectieven die de
socioloog opent voor theologische reflexie, dan vallen twee begrippen op: tempo
en massa, de psycho-sociale noties voor tijd en ruimte.
Nooit heeft de mens zoveel waarde gehecht aan de tijd als in deze eeuw: het
taylorisme in de industrie leidde tot de volmaakte rationalisatie door ‘automation’;
de hele militaire strategie wordt gezien in functie van een bliksemsnel toeslaan dank
zij ultrasonische air-commando's. Ook dichter bij de mens zelf is dit verschijnsel
waarneembaar: de opvoedkundige methodes worden ononderbroken herzien en
de universiteiten moeten voortdurend nieuwe vakken integreren, zodat een ingenieur
of een dokter nooit meer ‘afgestudeerd’ is. Zelfs het recht wordt gedurig versoepeld.
Want alles lijkt onmiddellijk veranderd. Het bewustzijn van de historiciteit verhoogt
de zin voor de betrekkelijkheid der meeste waarden. En midden daarin staat de
Kerk met haar eeuwige Boodschap en haar getuigenis voor de Absolute. Immer
actueel door haar boventijdelijk aspect, verschijnt zij dikwijls als verouderd door
haar tijdgebonden voorkomen. Spontaan en met toenemend ongeduld ondervraagt
de gelovige de waarde van een groot aantal harer tradities.
Sociologisch gezien zal de Kerk voortaan steeds ‘te laat’ komen indien zij niet
principieel de uiterst opgedreven beweeglijkheid van onze tijd integreert. Een
theologie der geschiedenis is nodig 'n religieuze zingeving aan mobiliteit en
aanpassing. Menselijk gezien (en God vraagt medewerking van de mens) blijft het
apostolaat van de Kerk wereldvreemd, indien haar adaptatie-ritme het levensritme
van de wereld niet van nabij volgt. Tegenover de middeleeuwse filosofie, die terecht
de absolute ‘natura’ van de mens accentueerde, nuanceert de sociologische ervaring
dit begrip door de hoge graad van diversiteit te belichten, die
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tussen de mensen bestaat om reden van hun socio-psychologisch milieu. Voor de
zielzorger wordt zo de taak van Ricci in China duizendvoudig verwijd: niet alleen
tussen de continenten, maar in iedere stad met haar talloze groeperingen moet de
katholiciteit bewaard, juist door het bewaren der verscheidenheid.
Vroeger was de gedachte aristocratisch: enkelen vormden het intellectueel gezag
en de meerderheid geloofde in dit gezag. Nu wenst iedereen inzicht, maar vanuit
zijn gezichtshoek, en met eerbiediging van zijn eigenwaarde. Dit vergt eigen
catechese, en dus eigen theologische terminologie, voor intellectuelen en arbeiders,
voor progressieven en conservatieven, voor Oosterlingen en Westerlingen. Zo kan
men bijvoorbeeld de vraag stellen of in een gebedenboek voor Oosterlingen naast
de Psalmen van David ook geen plaats zou zijn voor de pelgrimspsalmen van
Toekaram, voor de zuiverste teksten van de Baghavat Ghita of gebeden van vromen
uit de Islam. Het ‘Domine non sum dignus’ in de H. Mis was toch ook eerst een
gebed van een heiden, juist zoals het gehele boek Job: het concrete volk in zijn
historische verworteling dient gekerstend. Want het dopen van het goede in het
immer opgedreven ontwikkelingstempo omsluit het dopen van al het goede uit het
verleden.
Theologie van het ‘tempo’ betekent ook theologie van arbeid en vooruitgang. Wil
de bedrijvigheid in een fabriek of een laboratorium meer zijn dan dwangarbeid of
intellectuele passie, wil de biologische en pedagogische eugenetica in dienst staan
van de werkelijke ‘groupe zoologique humain’, dan moeten zij vermenselijkt worden,
en dus religieus kunnen geduid worden. In één affirmatie zullen sociale psycholoog
en religieuze denker elkaar zeker ontmoeten: de eenzijdigheid en de gejaagdheid
van het werk ontnemen al te vlug de universele geestesinstelling en de stilte aan
het persoonlijk leven. Meteen ontbreken de natuurlijke voorwaarden voor diepere
godsdienstigheid - wellicht een der redenen waarom er vele ongelovigen zijn onder
de technici en de managers, en waarom de vrouwen als groep in alle statistieken
als godsdienstiger verschijnen dan de mannen. Misschien schuilt hier een der meest
ernstige vragen die de toenemende industrialisatie en de ketterij van evolutie à tout
prix aan de geestelijke mens stelt. Vanuit christelijk standpunt - en waarom niet
evenzeer om motieven van louter natuurlijke geestes-hygiëne? - is versobering en
beheersing van deze vooruitgangsroes de enige uitweg, want zonder stilte en rust
is geen geestelijk leven mogelijk.
De socioloog openbaart aan de Kerk ook de massa, niet alleen als amorfe
mensenhoeveelheid, maar vooral als geordende democratie. De doorsnee-mens
van alle standen is bewust geworden van zijn mede-ver-
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antwoordelijkheid, al geschiedt dit meestal nog onder vorm van eis tot
mede-rechthebben. Democratie betekent wezenlijk mede-zeggenschap, en dus
algemene interventie van allen in alles: want waar ieder zich als persoon wil erkend
zien, zal ieder met de persoonlijkheid van allen moeten rekening houden.
Doch de katholieke Kerk is monarchisch; historisch gezien heeft zij dit gezag
bewust uitgeoefend. Toch is medezeggingschap in de Kerk geen heterodoxe notie.
Twee der grootste bisschoppen van het Westen, Ambrosius en Augustinus, werden
door het volk gekozen, de Paus zelf wordt nog steeds benoemd door stemming in
een internationaal consistorie en in alle grote Orden geraken de hogere oversten
enkel op streng democratische wijze aan hun gezag, reeds lang vóór de politieke
democratie bestond. Dit belet niet dat, sociologisch gezien, de meeste katholieken
enkel het recht hebben te luisteren. De gezaghebbende Mario von Galli noteerde
dit als een der voornaamste kritieken op de laatste Duitse Katholikentag. Honderd
jaar geleden was dit verklaarbaar: in de meeste parochies had alleen de pastoor
hogere studies gedaan. Nu is de leek volwassen, doch niet in de Kerk. Hij vraagt,
zwijgend meestal, om mede-verantwoordelijkheid en dus om relatieve autonomie.
Hij doet hiermee geen afbreuk aan het absolute beginsel der hiërarchie, sluitsteen
voor de kerkelijke eenheid; wel wil hij dit hiërarchische beginsel genuanceerd zien,
want zo hij geen rechten krijgt, zegt Karl Rahner, zal hij zich nooit inzetten voor de
Kerk op parochieel of internationaal niveau. Een hoogleraar mag in de Kerk meer
rechten hebben, ook institutioneel, dan een misdienaartje, anders zal het
binnenkerkelijk anticlericalisme toenemen (sociologisch uitgedrukt door de
afzijdigheid der intellectuelen en der meeste volwassenen in parochie en K.A.).
Democratie betekent echter ook massa in de slechte zin, als tegengesteld aan
persoon en elite. Resultaten uit nationale of regionale tellingen, vooral van de
zondagpraktizerenden en de paschanten illustreren cijfermatig hoe tussen vele
onverschilligen enkele christenen leven. In Luik-centrum b.v. was 95% der bevolking
gedoopt, 28% regelmatig praktizerend en 6% ging 's zondags te communie (1954).
De Christelijke Volkspartij haalde er in 1954 28% der stemmen. In Duitsland had
men in 1950 op 100 katholieken in gemeenten beneden 2000 inwoners 71
Paascommunies, in gemeenten boven 100.000 inwoners nog amper 36. Zo voeren
de feiten terug naar het theologisch overdenken van de ‘kleine kudde’. De massa
schijnt de mens immers als mens te verminken. Een pastoraal-theologie van het
apostolaat dient daarmee rekening te houden en in de verkondiging te beseffen dat
christendom enkel van persoon tot persoon kan meegedeeld, juist
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omdat het een persoonlijk leven wil doorgeven. Dit impliceert een theologie van het
‘équipe-werk’, een bezinning op de charismatische groepen, die de Kerk immer voor
collectivisme en oppervlakkigheid behoeden, maar ook haar eenheid en haar
evenwicht kunnen bedreigen. In de Reformatie-tijd was een scheuring sociologisch
gezien onvermijdelijk: omreden van haar innerlijke zwakheid kon de Kerk deze
groepen niet ondervangen, en velen der besten werden protestant. Nu worden zij
atheïst, omdat de sociologische Kerk hen dikwijls hindert de Heilige Kerk te
ontdekken. Het heroveren en bewaren van elites is levensnoodzakelijk voor de Kerk;
het is de enige christelijke weg naar een ontmoeting met de mensen uit de massa,
want Christendom is juist uit het anonieme geroepen worden om voor God een
naam te krijgen.
Elite-werk is niet synoniem met ghetto, zeker niet wanneer de hele natuurlijke
orde uitgroeit tot een sacrament voor de katholiciteit der Kerk. De internationale
factor is voortaan een component van alle menselijkheid en dus ook van het
godsdienstige leven. De cultuursociologie op internationaal niveau verruimt de
horizont voor de theoloog. Wanneer zij b.v. diagnosticeert dat de geloofsafval
universele proporties aanneemt, dan wijst zij op een geheel nieuwe toestand, nl.
de crisis van de godsdienstigheid als dusdanig. Dit gebeuren is een kenschetsend
overgangsverschijnsel van de cultuur: zowel pas ontwortelde évolués als
overbeschaafde leden van de oude intelligentsia zijn er door aangetast, want elke
sociale onevenwichtigheid heeft meestal een nefaste invloed op de echte religiositeit.
En dit geschiedt niet omdat God weggesublimeerd is, maar omdat de hele wereld
een nooit geziene puberteitscrisis meemaakt en uitermate labiel schommelt tussen
aardse mystiek en volslagen agnosticisme. Te oordelen naar de symptomen van
dalende godsdienstpraktijk, roepingstekort, denataliteit en dogmatische uitholling,
zijn de protestanten overal erger geïnfecteerd dan de katholieken. In de
Noord-Afrikaanse steden neemt volgens Desqueyrat het godsdienstig verval der
Mohammedanen immer toe. Hetzelfde stelt Neuner vast voor de universiteitscentra
van India en bevestigt Van Straelen voor Japan. Ook buiten Europa is een mengsel
van existentialisme, psycho-analyse en marxisme het voornaamste geestelijk voedsel
voor duizenden academici.
Doch even planetair is het religieuze réveil. Het boeddistisch congres van Birma
in 1955, het verdiepen van een intellectueel en apostolisch hindouïsme dank zij de
actie van Radakrishnan, de reusachtige bekeringsbeweging van de Islam in Afrika,
de Protestantse Wereldraad der Kerken te Evanston en de Evangelische Kirchentag
te Frank-
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fort getuigen daarvoor. Getuigen ook de Sionistische beweging en de officieel
erkende bloei van de Russische orthodoxie na 40 jaar vervolging. Getuigt vooral
het intense leven binnen de Katholieke Kerk.
Deze onloochenbare parallellen stellen sterker dan ooit tevoren de vraag naar
de transcendentie van het Christendom, dat dus een hoofdthema van evangelisatie
moet zijn, en de vraag naar een mogelijke onderlinge ontmoeting in een godgelovige
internationale, in een concentratie van alle geestelijke krachten (zoals Pius XII het
althans op politiek plan insinueerde in zijn radiorede van 10 november 1956 bij
gelegenheid der Hongaarse tragedie). In de Unesco zou zulk een monotheïstisch
religieus blok ongetwijfeld zijn zin hebben. In hoever is echter deze sociologisch
normale super-oecumenische actie van Katholieken met Protestanten, Moslems en
Hindous theologisch mogelijk?
Al de voorgaande beschouwingen lopen tenslotte uit op de vraag naar een
sociologie der theologie, en wel in de pregnante vorm van een onderzoek naar de
verhouding tussen Traditie en publieke opinie. Niet enkel vanuit massa-katechetisch
standpunt om langs radio en pers een nationale Goede Week-viering te verzekeren,
maar strikt theologisch gezien, noopt het publieke opinie-onderzoek tot bezinning
over de structuur van de Kerk zelf en over de ontwikkeling en de bestendige waarde
van de gereveleerde waarheid. Een sociaal-psychologische studie van het Concilie
van Trente of het Vatikaan zou verrassend doen uitkomen hoezeer niet-christelijke
elementen, meestal vormen van nationalisme of machtsmotieven, religieuze twisten
veroorzaakten of dogmatische posities verhardden - zoals Congar het opmerkte
voor de scheiding van de Orthodoxen met Rome. Het sociale milieu, vooral waar
dit grondig verpolitiseerd is, determineert immers in hoge mate de gedragingen der
Kerk. Kon Boulard niet de Franse politieke regimes aflezen uit de kurve der
priesterroepingen? Waarom is een priester-mathematicus of een
Cisterciënser-landbouwer wel te aanvaarden en een priester-arbeider niet? Het
verschil in opvattingen van Pius IX en Pius XII over democratie en tolerantie wordt
weerspiegeld in hun encyclieken en is grotendeels te wijten aan een religieuze
publieke opinie, heersend in de leidende kerkelijke kringen. Deze publieke opinie
zal een denktrant en een taalschat meegeven aan de theologen, en een bepaalde
spontane manier van leven en reageren op gebeurtenissen aan de zielzorgers
opleggen. De cultuursociologie van de religieuze opinie in de Kerk leert hoeveel
menselijke en contingente facetten in haar traditie verweven liggen. Zo ligt in de
bulle ‘Unam Sanctam’ van Bonifatius VIII de nadruk op de Kerk als Civitas Dei met
haast directe zeggingsmacht in alle domeinen, zo politieke als wetenschappelijke;
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tegen het Protestantisme affirmeerde Rome zich als Gezagskerk met een
uitgesproken accent op de hiërarchie; in onze eeuw wordt de eenheid meer
1)
geaccentueerd en de rol der leken . Zo kon de cultuursociologie de theoloog helpen
zijn noodzakelijk cultuur-gebonden denkaard uit te zuiveren van zijn al te locale of
temporele kleur, en zo dank zijn grotere universaliteit ook toelaten helderder waarheid
mee te delen.
De denktrant van de meeste christenen is Westers, en toch is de Kerk geen stuk
avondland. De moeilijkheden die zij in Azië ondervindt getuigen voor het belang van
haar sociologische verschijning: de Aziatische publieke opinie verbindt Christendom
aan kolonialisme. Een al te grote en intellectueel comfortabele binding van het
kerygma aan Plato en Aristoteles, aan het Latijn, het Romeinse Recht en
Middeleeuwse praktijken, stelt nu ernstige vragen. Terecht vroeg Pius XII in 1955
in een schrijven aan de Chinese katholieken dat ‘predicatie en onderricht meer in
overeenstemming zouden zijn met de oude Chinese tradities’.
Ongetwijfeld, in een tijd zonder tradities, met om de halve generatie wisselende
levensgewoonten, wordt het zuiver handhaven en meedelen van de echte ‘Traditie’
uiterst lastig. En toch is dit de enige taak der Kerk: elke generatie in elk volk
onderrichten en geestelijk voeden, hoe verscheiden die volken en hoe snel
evoluerend de tijdsstromingen ook voorkomen. Men kan niet wachten tot alles rustig
geworden is, om dan ‘eens te gaan aanpassen’. Maar ook Newman heeft gelijk
want ‘ongeduld is de wortel van alle ketterijen’. Zo moet de Kerk meer dan vroeger
midden in de tijd staan, en meer dan vroeger gans erboven.
Deze ontmoeting van sociologie en theologie zal wel, zoals elke ontmoeting, haar
risico's meebrengen. Als eerste gevaar dreigt de ontmoediging. Duizenden
determinanten, zowel proletarische gebondenheid, opvoeding of onontkoombaar
levensritme, als stipulaties van het Kerkelijk Recht remmen bijna wetmatig de
mogelijkheid van een religieuze praxis. Wie kan daartegen in? Erger nog: de genade
lijkt heel weinig statistisch waarneembaar. Alle succes schijnt afhankelijk van ijver
of vaardigheid bij de zielzorgers en van een constellatie van gunstige milieu-factoren.
Is men sinds 2.000 jaar nog niet verder dan een verdeeld Christendom en een grote
geloofsafval, reeds van vóór de Franse Revolutie traag voortwentelend? En ‘dwingen
de feiten niet steeds meer te erkennen dat er ganse streken zijn, soms reeds sedert

1)

V. Schurr in B. Häring, Macht und Ohnmacht der Religion. - Salzburg, 1956, pp. 319-320.
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verschillende eeuwen, waar Gods genade volkomen onvruchtbaar schijnt’? (Boulard).
Dan is er de bekoring van het pelagianisme: de zielzorg herleiden tot taktiek,
geloven in controleerbare cijfers en niet in onnaspeurbare kwaliteit, religieuze
efficaciteit herleiden tot meetbare resultaten. Het is waar dat verstandige priesters
of leken, ook op lange termijn, uiterlijk meer bereiken dan heilige knutselaars. Uit
een rapport over de parochies van Wenen blijkt zo hoe Josef II in de orde der
waarneembare efficaciteit meer deed voor het geestelijk heil van de Oostenrijkse
hoofdstad dan al de sedertdien heersende kerkvorsten, met uitzondering van
Kardinaal Innitzer. Dit zijn de nuchtere paradoxen van het ‘schandaal’ der incarnatie.
De grootste bedreiging ligt natuurlijk in de geloofsafval: het is frequent, dat
ontwikkelde Katholieken van West-Europa, emigrerend naar Azië of Afrika, hun
geloof verliezen omdat de praktische vergelijkende godsdienststudie hen brengt tot
ontkenning van de transcendente originaliteit van het Christendom. Zijn echter
psychiaters en medici minder bedreigd door ‘eenzijdigheids’-ziekten en verlies van
perspectief?
Daartegenover bewijst de praktijk dat de voordelen van de sociologie groter zijn
dan haar gevaren: in heel West-Europa gaf zij aanleiding tot bezinning bij clerus en
leken, en tot nauwere samenwerking tussen beiden. Zij sloeg een intense
apostolische bekommernis los in kleine parochies van Waals-Brabant, in talrijke
Franse diocesen en in de Duitse diaspora, en op internationaal niveau te Genève
en te Rome dank zij het K.S.K.I. Zij is een providentieel hulpmiddel voor de moderne
zielzorg: op vele plaatsen heeft zij voor mensen met toewijding nieuwe perspectieven
geopend in de Katholieke Actie.
Niet enkel voor de pastoraal, ook voor de gehele theologische geestesinstelling
heeft de sociologie een taak. Zij illustreert op indrukwekkende wijze de
natuur-gebondenheid van de Incarnatie: om een ‘ziel’ te redden moet er een minimum
van bezieling en dus van echte menselijkheid aanwezig zijn bij de potentiële
2)
bekeerling . Dit ‘schandaal’ van inefficiency af te lezen in tabellen en grafieken is
enkel in kwantitatieve omvang verschillend van het veel grotere ‘schandaal’ dat
Christus zelf slechts drie jaar aan zielzorg besteedde en meer dan dertig jaar
verborgen leefde te Nazareth, dat Hij zich tot het eigen

2)

2

A. Desqueyrat, ‘La crise religieuse des temps nouveaux, Parijs, 1955 , p. 271. - ‘Il est évident,
aujourd'hui, que l'apôtre n'y trouvera pas toujours l'âme qu'il cherche, puisque la civilisation
contemporaine déshumanise et avilit. C'est d'ailleurs pour cela que la crise religieuse
s'accompagne, aujourd'hui, d'une crise de l'homme’.
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land beperkte en niet doortrok tot Rome of de Ganges, dat Hij doodmoe kon zijn,
bekoord werd door ontmoediging en dat Hij sterven kon.
De socioloog vraagt zo aan de theoloog te reflecteren op het wezen van de
religieuze efficaciteit en op de eigenlijke zin van het apostolaat.
Beter gevormde priesters bereiken meer resultaten, degelijker ontwikkeling leidt
3)
dikwijls naar hogere praktijk , grotere aanpassing aan het moderne leven bevordert
de godsdienstigheid. Deze interdependentie van natuurlijke gemeenschap en Kerk
onderlijnen is een positieve bijdrage van de sociologie: tegen het quietisme of de
verstarring de invloed van persoonlijk optreden en verantwoordelijkheidszin in het
licht stellen. Want zij openbaart meer zonden van verzuim dan strakke
determinismen. Zij openbaart ook - maar dan enkel voor wie een genormeerd leven
waardeert - dat schone natuurlijkheid en echte godsdienstzin samengaan.
God heeft werkelijk zijn genadeleven aan de vrije mensen toevertrouwd. Zij kunnen
er grotendeels mee doen wat zij willen. Zo de natuurlijk meest begaafde katholieken
in een bepaalde streek stoffelijke welstand verkiezen boven het dienen in de Kerk
als priester of als apostolisch ingestelde leek, dan is dit een vermindering van de
bovennatuurlijke én van de zichtbare efficaciteit van de Kerk in de wereld; dan zullen
minder intelligente mensen de Kerk leiden - en dus minder goed - en dan zal gezien
de afwezigheid van sterke persoonlijkheden voor de toenemende betovering van
de wereld geen tegenwicht worden gevonden. Gods genade is geen automaat, los
van de natuur, want Hij, die verlost, is dezelfde, als Hij, die schept.

3)

Te Lyon leerde een steekproef dat, waar 9,9% der volwassen mannen met enkel lager
onderwijsvorming praktizeerden, dit procent tot 57% steeg bij de volwassen mannen met
universitaire vorming. E. Pin, Pratique religieuse et classes sociales. Parijs, 1956, p. 213.
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Prof. Dr. H. Brugmans
Cultuurverval en Cultuurvernieuwing
WIJ zullen een ogenblik stilstaan bij het vraagstuk, dat Oswald Spengler indertijd,
na de eerste wereldoorlog, onder woorden bracht in de titel van zijn grote, tweedelige
werk De Ondergang van het Avondland. Er zijn van die titels, welker succes groot
is, ook buiten de kring van degenen, die het boek zelf gelezen en overdacht hebben.
Zo was er ook dat boekje van Sigmund Freud, de stichter van de dieptepsychologie
Das Unbehagen in der Kultur. Ontelbaar velen hebben die ‘Ondergang van het
Avondland’ als een gevaar gezien of maar vermoed en ze hebben een gevoel van
malaise gekend, ten aanzien van de cultuur in het algemeen, de onbehagelijkheid,
waaraan Jean-Jacques Rousseau het eerst uiting gegeven heeft, toen hij zijn
Achttiende-Eeuwse tijdgenoten opriep tot meer natuur en natuurlijkheid.
Waarom die grote populariteit van de moderne cultuur-pessimisten? Omdat het
hier niet gaat om een kwestie, waarmee alleen de vakman de historicus of de filosoof,
zich moet bezighouden. Want als we zeggen: verval of wedergeboorte van onze
beschaving - dan bedoelen we met dat woord ‘beschaving’ niet slechts de
wetenschap en de schone kunsten, niet alleen maar de uitingen van wijsheid,
waarheid en schoonheid waarvan velen geloven, dat ze buiten hun gezichtsveld
liggen. Neen, dan bedoelen we veel meer. Dan bedoelen we een hele, collectieve
levensstijl, die tot uiting komt in duizenderlei dagelijkse verrichtingen, in onze
staatsinstellingen, ons verenigingsleven, in onze scholen en op onze sportvelden.
Om bij dat laatste even stil te staan, als voorbeeld: het is waar, dat de Engelsen het
‘fair play’ in de sport hebben geleerd en dat de slag bij Waterloo, naar wel gezegd
is, gewonnen werd op de cricketvelden van de beroemde kostschool in Eton. En
het is ook waar, dat de moderne ontwikkeling van de sportindustrie, de massale
hysterie bij interland-wedstrijden en de groei van het professionalisme, tot ons
probleem behoren, even zo goed een uiting van cultuurverval zijn, als deze of die
uiting van wat de Nazi's (en dat ten onrechte) ‘entartete Kunst’ noemden.
Voor de Zeventiende-Eeuwers in de leidende Europese landen, Frankrijk,
Nederland, Engeland, Zweden is nergens iets te bespeuren, dat lijkt op
cultuur-pessimisme. Men heeft het gevoel te behoren tot een
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gezonde gemeenschap, die natuurlijk wel haar problemen heeft, maar die niet in
haar wezen, in haar grondbeginselen, kwestieus wordt gesteld. Welnu, in de tweede
helft van de Achttiende, midden tussen de triomfen van de ‘Aufklaerung’, terwijl
wetenschap en wijsbegeerte ambitieuser en ook pretensieuser zijn dan ooit, komt
dan plotseling de stem van een provinciale zonderling uit Genève, die protesteert
tegen de veruiterlijking van het leven. En wanneer de grote zeeman Bougainville
de aardbol rondreist en terugkomt met een groot verhaal omtrent de samenleving
der inboorlingen van Tahiti, dan wordt zijn boek gretig gelezen, en schrijft de leidende
filosoof Denis Diderot daar een Vervolg op, waarin hij de vraag stelt, of eigenlijk de
eenvoudige inwoners van Polynesië niet een veel gelukkiger, natuurlijker bestaan
leiden dan wij...
Die twijfel van Europa aan zichzelf is nooit weer helemaal stil geworden. De
Romantiek is er vol van. Overal treft men er het verlangen aan, om weg te trekken
uit het heden, en lijfelijk of althans in droom, uit te vliegen naar vervlogen eeuwen
of verre landen. Baudelaire citeert uit een vers van Thomas Hood: ‘Anywhere,
anywhere, out of the world’.... ‘ergens, waar dan ook, als het maar is buiten deze
wereld’, dat wil zeggen: buiten onze beschaving. Maar in zekere zin is de opkomst
van de historische roman, met Walter Scott en een Hendrik Conscience bij ons,
mede een uitvloeisel van datzelfde verlangen. De Negentiende Eeuw is wel een
grote eeuw geweest, maar tevens een eeuw van in de geschiedenis nog nooit
vertoonde lelijkheid. Men wil weg - naar Tahiti, zoals Pierre Loti en de schilder
Gauguin - naar het rijk van feeën en zeemeerminnen, zoals de sprookjesdichter
Andersen - naar de tijd van ‘kruistochten en kathedralen’, waarnaar de moderne
Hollandse dichter Marsman hunkerde - naar een Utopia, ergens in de toekomst,
zoals de sociale dromers uit diezelfde periode. Natuurlijk is het niet in zichzelf
ongezond, te dromen. In ieder mens heeft zeker altijd iets gewoond van het verlangen
naar iets anders. Maar, zoals we altijd overal een groot aantal microben met ons
meedragen, die onze gezondheid niet aantasten omdat ze niet te talrijk zijn - zo is
het ook hiermee. Romantiek is goed om het leven te kruiden. Maar wie wil leven
van Romantiek alleen, of voornamelijk, is cultureel niet gezond, begint te lijken op
een alcoholist of een opiumschuiver.
Het in wezen romantische vlucht-verlangen werd in Europa zeer versterkt door
het boek, dat we in de aanvang noemden: der Untergang des Abendlandes. Zeker,
Spengler zou heftig geprotesteerd hebben, wanneer men hem een romanticus had
genoemd. Immers, hij had de pretentie, een man der wetenschap te zijn. Maar het
is niet voldoende, zich op de wetenschap te beroepen. Dat beroep moet
gerechtvaardigd zijn,
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objectief. Welnu, was dat het geval voor hetgeen Spengler betreft?
Ik meen: neen! Ondanks alle parallellen die door hem getrokken worden tussen
vergelijkbare culturen, ondanks de analogieën die door hem worden aangewezen,
is Oswald Spengler er niet in geslaagd, zijn grondstelling te bewijzen. En die
grondstelling was, dat alle beschavingen die de mensheid heeft gekend, min of
meer biologische organismen zouden zijn, gebonden aan onontkoombare
wetmatigheden van ontstaan, opkomst, bloei, verval en ondergang. Hij meent, dat
culturen zijn als levende wezens: van geboorte tot dood doorlopen ze een
ontwikkeling, steeds dezelfde, van tevoren bepaald, fataal.
Moet men echter noodzakelijk aanvaarden, dat beschavingen onderworpen zijn
aan een determinisme, aan ijzeren wetten, even absoluut als die der zwaartekracht?
En dan antwoorden wij als conclusie: dat de menselijke historie het domein van de
menselijke vrijheid is. Natuurlijk: niet alles is mogelijk, altijd. Het is niet denkbaar,
dat de Middeleeuwen zouden zijn gekomen na de Renaissance. Eenmaal ontstaan,
gaan bepaalde historische krachten aan het werk; de mens kan ze leiden,
kanaliseren, trachten te beheersen door ze te begrijpen, maar uiteraard kan hij niet
doen alsof ze niet bestonden. Het absolute determinisme echter leidt tot een
romantisch fatalisme, zo goed als de illusie van de absolute vrijheid leidt tot het
spelen met de levensvreemde utopie. De marge der vrije beïnvloeding door de
menselijke wil bestaat, al kan men twisten over haar hoegroot-heid. Het is niet: of
determinisme of vrijheid in de geschiedenis - het is een voortdurende dialoog tussen
de beide, want de mens is niet alleen het kind van zijn tijd, maar hij helpt ook die
tijd mee scheppen. De teerling is niet van tevoren geworpen, noch tot triomf, noch
tot ondergang. Niet in de sterren geschreven of door natuurwetten bepaald is ons
cultuurverval. Maar evenmin onze wedergeboorte.
***
Dat onze Europese beschaving sedert ongeveer twee eeuwen een steeds toenemend
gevoel van malaise met zich draagt, breekt uit in de Romantiek. Dichters treden op,
die wanhopen aan het leven zelf, die melancholieke verzen schrijven, ofschoon er,
anekdotisch gezien, geen aanwijsbare, tastbare ‘oorzaak’ daarvan is aan te wijzen.
Dat wordt voor het eerst heel duidelijk in de beroemde roman in brieven van Goethe
het Lijden van de jonge Werther, verschenen in 1774. Hier worden wij binnengeleid
in het zieleleven van iemand, die ongetwijfeld wel redenen tot verdriet heeft - hij is
hopeloos verliefd op de verloofde van zijn beste vriend - maar wiens
zwaarmoedigheid toch andere wortels heeft, Hij voelt zich een zwerver op deze
aarde - een zwerver.... evenals
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iedereen. Hij kan zijn plaats in de samenleving niet vinden en, meer nog, hij staat
in disharmonie met het universum zelf. Hij wil weg uit de wereld der mensen, weg
uit de stad met haar wereldsheden, weg uit het leven. En inderdaad eindigt het
verhaal met de wel zeer romantische zelfmoord van de hoofdpersoon; 's nachts om
twaalf uur klinkt het pistoolschot, terwijl wilde wolken langs de maan jagen.
Goethe heeft zich al schrijvend van het ‘Wertherisme’ bevrijd.... maar vele van
zijn tijdgenoten ermee geïnfecteerd. Een epidemie van zelfmoorden is het gevolg.
En eigenlijk is het Wertherisme nooit overwonnen in Europa, ook al heeft het in de
loop der tijden wel andere vormen aangenomen, en al ligt er natuurlijk een wereld
tussen de jonge Goethe en iemand als Kafka of als Sartre. Het maakt ook wezenlijk
verschil of men leeft in een Duits duodecimo-landje en een staartpruik draagt, dan
wel een Praagse Jood is, in het begin van de Twintigste eeuw, of ook een
links-radicale Franse intellectueel na Wereldoorlog II. Niettemin: Bij Goethe, Kafka
en Sartre vindt men enkele gemeenschappelijke grondthema's, en met name het
wanhopen aan de zin van het leven zoals het is, het gevoel van ontworteling en
nutteloosheid, van strikte willekeurigheid en van absoluut menselijk isolement.
Hier hebben we ongetwijfeld te doen met verschijnselen van cultuurverval. Hetgeen
niet betekent, dat wij te maken zouden hebben met wat de Nazi's destijds noemden:
‘Entartete Kunst’. Zo simpel is het niet. Men kan de hier gestelde levensvragen niet
ontgaan, door de werken te verbranden, waarin ze worden opgeworpen. Daarmee
maakt men de zaak alleen erger, want gevoelens van twijfel die reëel gegeven zijn
kan men wel dwingen tot een illegaal bestaan; men kan ze wel verdringen; maar
wanneer men ze taboe maakt gaan ze des te gevaarlijker woekeren. Doch daarmee
is niet ontkend, dat ze in zichzelf ongezond zijn en een verschijnsel van decadentie.
Voor dokters verschijnt evenzo de koorts niet als een vijand maar als een vriend.
Niet de koorts moet bestreden worden, maar de ziekte. De koorts, dat revolutionaire
verbrandingsproces in ons organisme, mag niet kunstmatig worden neergedrukt.
Doch de mens die koorts heeft, is ziek.
Werther kan niet geschreven worden en kan vooral niet een zo blijvend succes
hebben, in een maatschappij die overtuigd is van haar waarden. Immers, het drama
van deze jonge zelfmoordenaar komt hierop neer, dat hij niet meer de verbinding
vinden kan met zijn medemensen en met het onzienlijke. Hij voelt zich eenzaam,
evenals de hoofdpersonen van Kafka. Hij beseft, dat er eigenlijk voor hem geen
zinvolle plaats meer is in de maatschappij. Werther is ‘een soort’ diplomaat, evenals
Joseph K. ‘een soort’ boekhouder en K. een won-
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derlijk ‘soort’ landmeter schijnt te zijn, in Het Proces en Het Kasteel. Hun sociale
leven is slechts een schijnleven, en ze zijn de marionetten, waarvan niemand weet
wie er aan de touwtjes trekt. Of het nu gaat om de spookachtige rechtbank die de
ongelukkige K. ter dood veroordeelt (op welke gronden en met welk recht? Wie zal
het ooit weten?) dan wel om de even fantastische ‘kanselarijen’ die schijnen te
heersen op het onbereikbare kasteel - het hele leven neemt bij Kafka de gestalte
aan van een koortsdroom, waarin de mens iets najaagt zonder zich te kunnen
bewegen, zonder precies te weten, wat hij verlangt en wat er van hem verlangd
wordt. De verbinding van mens tot mens is verbroken.
Maar evenzeer die tussen de mens en de macht die regels stelt van goed en
kwaad. Wat dat betreft, is er geen kenmerkender boek geschreven dan L'Etranger
van Camus. Ook hier wordt de hoofdpersoon gekenmerkt door een besef van de
zinloosheid der dingen. Maar wat zijn geval ernstiger maakt dan alle andere, tevoren
behandelde: hij is zelfs niet meer wanhopig. Hij vecht niet meer. Hij probeert niet
meer, uit de tunnel weg te komen. Hij heeft zich in de tunnel geïnstalleerd en wel
zo comfortabel mogelijk. Ja, hij weet niet eens bewust, dat hij zich in een tunnel
bevindt en dat hij eigenlijk naar de uitgang zou moeten streven. Hij onderscheidt
tussen wat prettig is en minder prettig. Het is b.v. prettiger om naar de film te gaan
met een meisje, dan om een nacht te moeten waken bij het lijk van je moeder. Niet
zozeer omdat de film mooi is en omdat je van het meisje houdt, of omdat je treurt
om het sterven van je moeder. Dat alles is zonder inhoud. Dat alles zijn slechts
woorden zonder betekenis. Hoogstens kan men zeggen dat je je al die uren, naast
de doodkist zittend, verveelt en dat de fauteuil in de bioscoop prettiger zit dan de
stoel in het ziekenhuis, terwijl de fysieke liefde een zeker genoegen, een zekere
genoegdoening verschaft. Maar verder gaat het ook niet. Er is slechts een gradueel
verschil tussen min of meer plezierig, dan wel onplezierig. Er is geen principieel
verschil tussen goed en kwaad, mooi en lelijk, waar en onwaar.
Hier staan wij dus tegenover het volstrekte nihilisme, en het hele verdere werk
van Camus bestaat uit een onafgebroken poging om te midden van het ‘Nihil’ toch
ergens iets te vinden dat in zichzelf goed en de moeite waard zou zijn. Hij vindt
aangrijpingspunten in de strijd tegen het sociale onrecht, tegen de ziekte, tegen de
onderdrukking van de ene mens door de andere. Maar men kan toch het gevoel
niet van zich afzetten, dat de schrijver nooit helemaal antwoord gegeven heeft op
zijn eigen kernvraag. Wanneer er dan absolute waarden bestaan en er gevallen
zijn, waarin men kiezen kan en moet tussen goed en kwaad - waar liggen dan de
normen en wat is de toetssteen?

Streven. Jaargang 10

618
Nog eens: het is goed, dat zulke dingen worden gezegd, dat ze leven bij velen. Een
jong Frans schrijvend Vlaming, Paul van den Bosch, noemde zijn generatie onlangs
in een klein boekje ‘de kinderen van het absurde’. Wanneer alles absurd is, waarom
blijven we dan leven? Camus stelt die vraag in de eerste zin van zijn Mythe de
Sisyphe en zegt, dat er eigenlijk maar één werkelijk interessant vraagstuk voor de
mens bestaat: namelijk, waarom hij geen zelfmoord pleegt.
Niettemin: een beschaving die hiermee worstelen moet, is in verval. Immers,
iedere cultuur wordt bijeengehouden door een aantal elementaire waarheden van
morele en religieuse aard, door normen en beginselen die aan allen
gemeenschappelijk zijn, en waarover men niet eens meer behoeft te praten, omdat
ze onderverstaan zijn. Zodra echter de directe relatie tussen de mens en deze
onzienlijke realiteiten verdwijnt, verdwijnt ook de relatie tussen de mensen onderling,
en wordt een volk, een beschavingsgroep, tot niets beters dan wat een Nederlands
protestants staatsman Groen van Prinsterer, noemde ‘een hoop zielen op een stuk
grond’. Verval betekent: ontbinding, zedelijk en maatschappelijk. De symptomen
daarvan zijn er bij ons.
***
De opkomst van het Nihilisme en het moderne normverlies! Het is daarbij, hopen
wij, duidelijk, dat wij met Nihilisme niet hebben gedacht aan de beweging, die destijds
in het tsaristische Rusland naar terroristische middelen greep om de heersende
despotie te bestrijden. In tegendeel: ondanks de gewelddadigheid van de toen
gebruikte middelen, waren de Russische revolutionairen van die generatie meestal
begaafd met een hoog moreel instinct en een edel norm-gevoel. Het huidige Nihilisme
echter, onderscheidt zich door een totale twijfel aan de werkelijkheid van enige
moraal, welke dan ook. En dat brengt een besef van verlorenheid met zich mee, niet van bevrijding - een verlorenheid waarvoor de Duitse Romantiek reeds het
woord ‘Weltschmerz’ gebruikte, maar dat in de laatste generatie steeds scherper
en cynischer, tragischer en wanhopiger is geworden.
Intussen is die ‘Weltschmerz’ niet het enige verval-verschijnsel, dat de
cultuur-historicus waarneemt. Wij spreken nog over twee andere, namelijk:
specialisme en stijl-verlies. Met andere woorden: gebrek aan wetenschappelijke
totaal-visie en aan een gemeenschappelijke code voor de kunst. Dat specialisme
kan niet uitsluitend worden toegeschreven aan de groeiende hoeveelheid van het
weten. Natuurlijk, de moderne onderzoeker beschikt over meer gegevens dan zijn
voorgangers, en
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daardoor dreigt hij somtijds in die veelheid te verdrinken. Toch vraag ik mij af, of
hier wel de kern van de kwestie ligt.
Laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken.
Er is een reusachtige som van wetenschappelijke arbeid nodig geweest om het
Ptolemaeïsche beeld van de wereld te vervangen door het moderne Copernicaanse.
Maar na eindeloos veel tasten en zoeken is men tot een conclusie gekomen, die in
zichzelf betrekkelijk simpel is, dat de aarde om de zon draait en niet omgekeerd.
Evenzo heeft de ontdekking van de zwaartekracht ons wereldbeeld wel veranderd,
maar niet stuk geslagen. Integendeel, we zijn beter gaan begrijpen - niet alleen
meer gaan weten. En het grote probleem van onze hedendaagse wetenschap lijkt
mij juist, dat ze maar zo zelden van het ‘weten’ doorstoot tot het ‘begrijpen’, dus van
de verdeeldheid naar een hervonden, nieuwe eenheid. Nog anders uitgedrukt: van
de analyse naar de syntese, van de bestudering der verschijnselen naar de
wijsbegeerte. Opeenhoping van wetenswaardigheden, maar geen leidraad door het
doolhof: dat is stellig een teken van verval. Doch het is niet genoeg, dit vast te
stellen; we moeten tevens nagaan, hoe dit alles zich laat verklaren.
Onze verklaring ligt dan met name in een ontwikkeling die wij willen aanduiden
met de term: zelfvernietiging van de vooruitgang. Dat lijkt ingewikkeld uitgedrukt,
maar ik bedoel er iets mee, dat ik het best verduidelijken kan door een vergelijking,
een voorbeeld van hetzelfde, op een ander gebied. In Amerikaanse steden dan,
wordt de bezoeker getroffen door het gebrek aan schoonheid en zelfs aan stoffelijke
stevigheid van de gebouwen. Wanneer hij dan in gesprek raakt met
bouwondernemers, hoort hij het volgende: ‘Natuurlijk’, zo zegt men hem ‘kunnen
wij betere huizen bouwen dan die welke gij ziet. Maar we weten, dat we over tien
of twintig jaar nog beter bouwen zullen. Dus houden wij ons maar aan voorlopige
bouwsels, niet al te duur, niet al te solide, opdat we ze spoedig, gemakkelijk en
zonder hartzeer kunnen afbreken, zodra de nieuwe, betere technieken zullen zijn
uitgewerkt’. Die redenering is in zichzelf logisch, maar ze gaat aan een eenvoudige
waarheid voorbij, namelijk, dat we over twintig jaar waarschijnlijk voor precies
dezelfde toestand zullen staan en dat we er dus onszelf toe veroordelen, voortdurend
te leven in een toestand van voorlopigheid onder het motto: ‘morgen wordt gratis
geschoren’.... We kunnen prachtige dingen presteren, maar in afwachting van nog
veel mooiere presteren we revolutiebouw....
Iets dergelijks bedreigt ook onze wetenschappen. De dokter die zo gewetensvol
mogelijk zijn patiënt behandelt, wordt geplaagd door het bewustzijn, dat de
geneesmethode die hij toepast, morgen misschien
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overboord zal worden gegooid, niet alleen omdat men dan betere bezit, maar ook,
vooral, omdat men tot de conclusie is gekomen dat de tot dusver gebezigde wel
goede resultaten heeft in de strijd tegen een bepaalde ziekte, maar tevens op andere
manier weer schadelijk is voor het menselijk lichaam, voor weefsels, zenuwen of
moreel. Kortom: het gevaar bestaat dat we de galop van de vooruitgang niet meer
bijhouden, dat we onszelf over het hoofd groeien, dat nieuwe ontdekkingen zich
niet meer integreren binnen een harmonisch geheel dat ze komen verrijken, doch
onafgebroken alles op losse schroeven zetten, zodat er een wetenschappelijke
chaos ontstaat - dus, een monstrum, want het doel van de wetenschap is juist het
scheppen van orde uit wat oorspronkelijk chaos was.
Ook op het gebied van de beeldende kunst zien wij een vergelijkbaar chaotisch
beeld. Wie met name de bouwkunst van voor 1914 bestudeert, moet een
voortdurende achteruitgang vaststellen, sedert de Franse Revolutie. Terwijl
bovendien een nieuw element in het dagelijkse leven van onze voorouders zijn
intree doet: de categorie van het lelijke, van datgene waarvoor de Duitse taal het
woord ‘Kitsch’ gebruikt. Het ‘mooi’-bedoelde dat lelijk is: ziedaar ‘Kitsch’. Maar de
historische beschouwing leert, dat wij hier iets nieuws voor ons hebben. De
voorafgaande eeuwen kennen geen lelijkheid. Een gebruiksvoorwerp van vroeger
kan plomp zijn en onbeholpen, maar erger dan dat wordt het ook niet. Terwijl, zodra
men iets meer zorg gaat besteden aan de dingen, een positief schoonheidsgevoel
optreedt. Een kastje in een eenvoudige boerenwoning, tot in de Achttiende Eeuw
toe, is fraai van lijn. Een familieportret is misschien niet altijd een meesterwerk, maar
het bezit toch steeds datgene waarvoor Nietzsche graag de term ‘voornaamheid’
gebruikte.
In de loop van de Negentiende Eeuw echter breekt de afschuwelijkheid door. Zie
bijvoorbeeld ook de religieuze kunst, het ‘Saint-Sulpicien’. Stellig, men kan de
romaanse beeldhouwkunst verkiezen boven de gotische (dat is mijn persoonlijk
geval) maar men kan daarover van mening verschillen. Beide zijn in zichzelf goed.
Men kan de Barok beschouwen als een lagere vorm van stijl, maar dat het stijl is,
kan niet betwijfeld worden. Wie echter, in Lourdes of in Padua, of ook in onze
noordelijke landen, aanschouwt wat er als devotie-artikelen aan de markt wordt
gebracht.... en gekocht - die slaat de schrik om het hart om zoveel zoeterige,
karakterloze lelijkheid.
Wij noemden zojuist het sleutelwoord: stijl. Inderdaad, dáár ligt het probleem. Stijl
is datgene, waardoor de kunstenaar, ook als hij persoonlijk geen genie is, toch in
staat blijft, werken te produceren die het aan-
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kijken waard zijn. Stijl is het collectieve in de kunst, waardoor als het ware de enkeling
wordt gesteund door de gemeenschap der anderen. Die gemeenschap nu, is in de
laatste eeuw verbroken en de doorbraak van het individualisme heeft wel enkele
individuele genieën de kans gegeven om volledig zichzelf te zijn, maar de mindere
grootheden zijn dan ook weggevallen in grondeloze banaliteit, in ‘Kitsch’ en
‘Saint-Sulpice’.
Wij hebben nu dus drie factoren van cultuurverval aangewezen: moreel nihilisme,
wetenschappelijke syntese-loosheid en gebrek aan stijl.
***
Tot nu toe zagen wij, dat er zich in de tegenwoordige Westerse cultuur krachten
van ontbinding en verval aftekenen. Trouwens, niet alleen in de Westerse, want ook
elders, in de Islamitische en de Indoe-wereld, is iets soortgelijks waar te nemen. Er
is gebrek aan gemeenschappelijk besef van goed en kwaad, van zinvol en zinneloos.
Er is gebrek aan wijsgerige synthese in onze wetenschap. Er is gebrek aan
collectieve stijl, gebrek aan een gezamenlijk schoonheids-ideaal in de kunst. Deze
crisis heeft haar wortels diep in de geschiedenis. Voor vele oudere tijdgenoten is
de periode rondom 1900 nog altijd iets als een droom waarnaar men terugverlangt.
Zij zeggen, met betrekking tot de tijd van voor de eerste wereldoorlog iets dat gelijkt
op de beroemde woorden van Talleyrand over het Ancien Régime: ‘Al wie niet
geleefd heeft in de wereld van voor de Revolutie, heeft de zoetheid des levens niet
gekend....’.
Akkoord, dat voor de bezittende klasse ‘de oude tijd’ een ‘goede’ tijd was. Maar
de cultuur-crisis die thans met volle hevigheid is uitgebroken, was toen reeds
aanwezig. Ja, de toestand was toen eigenlijk veel minder hoopvol dan nu. De mensen
leefden in een soort van bedrieglijke nazomer, in ‘het paradijs van een dwaas’ zoals
de Engelsen het noemen. Het leek nog wel, of alles vast stond, maar onder de
oppervlakte was het kwaad diep ingevreten. Reeds had Nietzsche met wanhopige
grimmigheid vastgesteld, dat alle traditionele vooruitgangsidealen zelfbedrog waren.
Reeds werd het onder kunstenaars gemeengoed, dat de samenleving ongeneeslijk
ziek was. Reeds werd de echte verbondenheid tussen de mensen verdrongen door
klassehaat en concurrentienijd. Reeds schreef toen, in Praag, een kleine wanhopige
Joodse schrijver, Franz Kafka, de profetie van een komende totalitaire maatschappij,
bevolkt door verloren mensen, aangevreten door onverlost schuldbesef. Reeds toen
was het zelfvernietigingsproces van de vooruitgang bezig. En nooit waren de huizen
lelijker gebouwd en ingericht dan toen.
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Neen, wie zich benauwd voelt door de problemen van vandaag moet bepaald niet
spelen met de illusie van een ‘terug tot vroeger’.... Wat echter de vroegere tijd van
de onze onderscheidt, is tweeërlei. In de eerste plaats, dat het catastrofale karakter
van onze crisis thans in volle duidelijkheid naar buiten is gekomen, dat het oude
cultuur-optimisme voorgoed verdwenen is. En dan: er groeien nieuwe krachten tot
herstel. Waren (om het eens heel schematisch uit te drukken) vroeger de voortrekkers
van onze beschaving wanhopig, terwijl de massa veelal nog aan het probleem
voorbijging - thans is het omgekeerd. Het levensklimaat van onze tijd is voor bijna
iedereen geworden tot een van min of meer verdrongen angst, terwijl tevens de
eerste tekenen van ommekeer zichtbaar worden in het werk van de voorhoede.
Daar is bijvoorbeeld het zich kristalliseren van een nieuwe artistieke stijl. De
oorsprongen daarvan zijn waar te nemen, dadelijk na de eerste wereldoorlog, met
name op het terrein van de bouwkunst. Deze is de meest collectivistische van alle
kunsten. Immers, een gedicht kan men voor zichzelf schrijven, en uitgeven in uiterst
beperkte oplaag. Wanneer niemand het begrijpt, kan men zich troosten met de
gedachte, dat dit de schuld der lezers is. In de architectuur echter liggen de zaken
minder eenvoudig. Wie een gebouw zet, werkt mee aan een onderneming die veel
geld kost - veel geld, dat niet voor louter snobistische redenen uitgegeven wordt.
Een huis moet bevallen in het gebruik, nu, dadelijk, en over tien of twintig jaar.
Welnu, juist in de cultuuruiting waar de kunstenaar het meest rekening moet
houden met zijn publiek en zijn geldgevers, is inderdaad een nieuwe stijl ontstaan.
Daar was de Nederlandse groep ‘De Stijl’, waarover de adjunct-directeur van het
Amsterdamse Stedelijk Museum, Dr. Jaffé, zojuist een boek geschreven heeft. Daar
was het Dessauer ‘Bauhaus’, dat door Hitler is gesloten, maar dat voordien de
gelegenheid heeft gehad, theoretisch en praktisch te werken, voor een wederzijdse
vernieuwing van kunst en samenleving, zowel als van de kunsten onderling. Zeker,
er is momenteel een stilstand gekomen in deze ontwikkeling. De grote figuren zoals
Le Corbusier, Walter Gropius, Van der Velde, de Hollanders - ze zijn tot de ouderen
gaan behoren of reeds gestorven, terwijl de tweede oorlogs-generatie zich nog
onvoldoende heeft geopenbaard. Niettemin: de stoot is gegeven, al is het nog een
lange weg van de streng-functionele staal- en beton-constructie naar de echte,
blijvende, menselijk-aangrijpende schoonheid. Wat het wetenschappelijke leven
betreft: het verkeert in crisis, op vrijwel alle gebied. De toename van de getalsterkte
der studenten maakt het contact tussen hoogleraren en hun leerlingen steeds
moeilijker.... en berekeningen in
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Amerika wettigen de veronderstelling, dat over een generatie ongeveer 50% van
de bevolking in enigerlei vorm in aanraking zal zijn met enigerlei vorm van hoger
vakonderwijs. Verder is de invloed van de exacte en maatschappelijke
wetenschappen in de samenleving zo sterk geworden, dat menige geleerde, menige
directeur van een instituut gaat lijken op een bedrijfsleider, en dat velen niet meer
komen tot bezinning. Dat is cultuur-verlies. Doch tevens betekent deze ‘socialisatie’
van de wetenschap een vooruitgang.
Intussen, actie wekt reactie, en bij de beste wetenschapsmensen ontstaat een
hevige behoefte aan inkeer, aan een zich-terugtrekken gedurende korte perioden,
aan diepgaand gesprek met collega's uit verwante vakken, aan wijsgerige
samenvatting. Inderdaad, de Oostenrijkse cultuurhistoricus, Egon Friedell die in
1938, bij de komst van de Nazi's zelfmoord pleegde, had gelijk toen hij, in het
voorbericht van zijn Kulturgeschichte der Neuzeit vaststelde, dat wetenschap pas
begint echt te zijn, wanneer ze ophoudt beschrijvend te zijn, om begrijpend te worden.
Meer en meer groeit de behoefte aan een ‘Summa’ van ons weten, aan een groep
van mensen, die opnieuw een beeld ontwerpt van wat de moderne wetenschap
heeft bereikt. Zonder zulk een beeld immers, is de wetenschap onvruchtbaar. Het
verlangen is er, en de eerste bewijzen van verwerkelijking zijn er ook; meer nog
niet. Maar hun aanwezigheid kan niet worden ontkend. Ik denk b.v. aan het werk
van iemand als mijn landgenoot Bavinck of aan een Teilhard de Chardin.
En tenslotte lijkt het mij duidelijk, dat onze tijd er een is van sterk verdiepte morele
en religieuze bezinning. We staan met de rug tegen de muur. Een generatie geleden
nog, was er een zekere moed voor nodig om de waarde van zekere normen te
ontkennen en er praktisch mee te breken. Vandaag is dat banaal geworden. Voor
vroegere geslachten was de strijd tussen liefde en moraal een waarachtig, benauwd
probleem. Voor de personen echter die juffrouw Françoise Sagan beschrijft is ieder
probleem hier overwonnen, en blijft er niets over dan het talentvol beschreven niets....
Hier stoten we op de laatste grens: De ‘Reis tot het Einde van de Nacht’ is
afgesloten. De mens moet weer zichzelf gaan ontdekken - en zijn medemens - en
de principiële, heilige waarde van beiden. Maar de waarde van de mens - dat brengt
hem tot wat meer is dan mens en mensheid alleen. Is het dan te verwonderen, dat
de vragen van God en gebod weer centraal staan in het huidige Europa?
En, wat ook de verdere ontwikkeling nog brenge: slechts van die bezinning uit is
blijvende cultuur-vernieuwing mogelijk.
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Wereldtentoonstelling Brussel 1958
Mr. Fernand Piot
Persattaché bij het Commissariaat-Generaal van de
Wereldtentoonstelling
DE eerste algemene wereldtentoonstelling werd gehouden in het Crystal Palace
(Londen) in 1851. Zij kende een onverwacht succes: 17.000 exposanten namen er
aan deel, 6 miljoen bezoeken werden geboekt. Zakenlieden en economisten spreken
met lof over deze manifestatie, welke als een bekroning van de industriële expansie
en een consecratie van de liberale handelspolitiek werd beschouwd. Vanuit de
hoofdstad van het Britse Imperium richtte Michel Chevalier aan zijn Franse vrienden
een reeks geestdriftige brieven (Lettres sur l'Exposition de Londres considérée au
point de vue philosophique, technique, etc....) waarin hij de promotors der
tentoonstelling met hun stoutmoedig initiatief gelukwenste, en de grote voordelen
welke hieruit voor het maatschappelijk leven zouden voortvloeien, in het licht stelde.
Kort daarna verscheen te Brussel de eerste uitgave van de bekende Dictionnaire
de l'Economie Politique van Ch. Coquelin en Guillaumin, en de Franse academicus
Blanqui, discipel van Jean-Baptiste Say, gaf daarin eveneens de mening te kennen
dat de tentoonstelling van Londen een der meest markante feiten uit de hedendaagse
economische geschiedenis was. Hij was tevens van oordeel dat de algemene
tentoonstellingen tot een grote bloei geroepen waren en dat zij tot een algemene
periodische wedstrijd tussen alle produktiekrachten ter wereld zouden uitgroeien.
Er was juist een eeuw verlopen sinds dit Britse initiatief, toen bij Koninklijk Besluit
d.d. 17 november 1951, Baron Moens de Fernig, gewezen Minister, tot
Commissaris-Generaal der Regering bij de Algemene Wereldtentoonstelling te
Brusssl 1958 werd aangewezen. Dit was de eerste maatregel tot uitvoering van de
op 7 mei 1948 getroffen beslissing, een tentoonstelling in de Belgische hoofdstad
te organiseren. Op 20 juni 1952 werd door de Raad van Ministers bepaald dat 1958
het tentoonstellingsjaar worden zou. Deze beschikkingen van de nationale overheid
werden kort daarna op het internationale vlak bevestigd: op 5 november 1953 werd
de Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel 1958 als tentoonstelling van eerste
categorie door het Internationaal Bureau der Tentoonstellingen geregistreerd.
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Internationale Reglementering en Inwendige Structuur
In de loop der laatste honderd jaar werden in talrijke landen heel wat
tentoonstellingen ingericht. Na Londen 1851 volgden onmiddellijk vier kleinere
manifestaties van dezelfde aard (Cork 1852, Dublin en New-York 1853 en München
1854); in 1855 werd dan opnieuw een groots opgezette tentoonstelling georganiseerd
in de Franse hoofdstad.
Parijs 1855 zag 5 miljoen bezoekers toestromen. Vier en twintigduizend
industriëlen exposeerden er hun produkten; deze laatsten werden overigens voor
het eerst onderverdeeld in groepen en klassen, overeenkomstig een algemene
classificatie die nadien gestadig zou worden bijgewerkt. Daarop volgden nog een
tweede tentoonstelling te Londen in 1862, met 27.500 exposanten en 6 miljoen
bezoekers, en een tweede tentoonstelling te Parijs in 1867. De Oostenrijkse
hoofdstad waagde een gelijksoortig experiment in 1873. En zo ging dit zonder
ophouden verder, zodat de Tentoonstelling 1958 de een-en-dertigste manifestatie
van dit genre wordt. België zelf hield zijn eerste wereldtentoonstelling te Antwerpen
in 1885. Daarop volgden Brussel 1888, Antwerpen 1894, Brussel 1897, Luik 1905,
Brussel 1910, Gent 1913, Antwerpen en Luik 1930 en Brussel 1935. De
eerstkomende tentoonstelling zal de elfde op Belgisch grondgebied ingerichte
tentoonstelling zijn.
Uit de zoëven geciteerde data blijkt dat de wereldtentoonstellingen elkaar
opgevolgd hebben in een steeds sneller tempo. Hieruit vloeiden talrijke moeilijkheden
voort o.a. bij het toekennen der prijzen. Ook hier werd weldra ondervonden dat
overdaad schaadt. Economisten en juristen streefden naar een internationale
reglementering, welke tenslotte in 1928 tot stand kwam, onder de vorm van een
diplomatieke conventie. Deze acte werd door 35 landen geratificeerd; na de tweede
wereldoorlog werd zij herzien (10 mei 1948).
De Conventie legt aan de contracterende landen verscheidene verplichtingen op.
Het land dat een tentoonstelling organiseert is er o.m. toe gehouden een
Commissaris aan te wijzen die de regering vertegenwoordigt en de uitvoering van
de verbintenissen welke tegenover de vreemde deelnemers worden aangegaan,
garandeert. Zoals boven gezegd, werd Baron Moens de Fernig, gewezen Minister,
door Z.M. de Koning tot Commissaris-Generaal benoemd.
Om zijn opdrachten te vervullen, heeft de Commissaris-Generaal een aantal
medewerkers aangesteld, die als het ware een studie- en impulsiestaf vormen. Op
het administratieve vlak wordt het Commissariaat-Generaal beheerd door een
Secretaris-Generaal, de heer Charles Everarts de Velp, en een
adjunct-Secretaris-Generaal, Dr. Marcel Thien-
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pont. De Commissaris-Generaal vertegenwoordigt de Regering ten overstaan van
alle fysieke en morele personen. Hij vaardigt de reglementen uit, welke vereist zijn
voor het uitvoeren van het voorgeschreven programma en staat in voor orde en
veiligheid. Hij is tevens belast met de leiding van de Belgische Afdeling, van de
Afdeling Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi, en van de andere afdelingen van
algemeen belang, met uitzondering van de buitenlandse afdelingen.
Bij de uitvoering van de veelzijdige taak die hem aldus te beurt valt, wordt de
Commissaris-Generaal bijgestaan door een aantal specialisten, gegroepeerd in
bijzondere, adviserende Comité's: het Comité voor Propaganda en Publiciteit, onder
voorzitterschap van Prof. P. Mahieu, het Comité voor Verkeer en Parkering
(voorzitter: de heer H. Hondermarcq), het Hoger Comité voor Toerisme (voorzitter:
de heer A. Haulot), het Comité voor Logies (voorzitter: de heer G. Marquet), het
Comité voor Ontvangst en Voorlichting (voorzitter: Baron F. Vaxelaire), het Comité
voor Vervoer (voorzitter: de heer J. Vrebos), het Comité voor Congressen (voorzitter:
Prof. R. Dekkers), het Comité voor Schouwspelen (voorzitter: de heer M. Devèze)
en het Comité voor Feesten (voorzitter: de heer J. Dansette).
Daarnaast werd op 4 maart 1954 een Maatschappij der Tentoonstelling opgericht
in de vorm van een naamloze vennootschap. De Maatschappij staat in voor de
materiële verwezenlijking, de exploitatie en de liquidatie van de Tentoonstelling,
met inachtneming van de richtlijnen en de instructies van de Commissaris-Generaal.
Een uitvoerend Comité, dat de Maatschappij vertegenwoordigt, werd op 11 maart
1954 ingesteld. Het staat onder voorzitterschap van de heer L. Cooremans,
burgemeester der stad Brussel; de leden zijn: de heren P. Merten, Schepen van
Openbare werken voor de hoofdstad, P. Celis, P. Jonckheere en P. Van den
Boeynants, volksvertegenwoordiger. Deze laatste is tevens afgevaardigde-beheerder
der Maatschappij. Het dagelijks bestuur wordt gevoerd door de Directeur-Generaal,
de heer Et. Baele.

Bezinning over de mens
De promotors van de Tentoonstelling hebben, van den beginne af, de wens uitgedrukt
dat deze manifestatie een diepgaande invloed op onze eeuw zou uitoefenen.
‘Het grote aantal vervoermiddelen, evenals hun snelheid hebben afstanden doen
inkrimpen en volken nader tot elkander gebracht. In verscheidene landen kwamen
hele massa's tot een hogere levensstandaard, dank zij de steeds talrijker wordende
energiebronnen, waarover een voortdurend evoluerende techniek beschikt. In de
toekomst zullen
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deze zelfde factoren de materiële mogelijheden van het mensdom nog verhogen.
Individuen en volken moeten zich bewust worden van hun gemeenschappelijke
lotsbestemming. Wereldcoöperatie wordt thans een plicht. Het is onmogelijk
geworden zich de toekomst nog in te denken vanuit het locale of nationale oogpunt.
Een onderlinge, degelijke en positieve verstandhouding tussen alle volken is, voor
het behoud van de vrede, noodzakelijk geworden. Deze verstandhouding is slechts
mogelijk als de enkelingen zelf elkander beter kennen en begrijpen. De Algemene
Wereldtentoonstelling te Brussel 1958 wil aan alle volken van onverschillig welk ras,
de gelegenheid bieden, zich bewust te worden van deze problemen’.
Dit is de boodschap welke, in mei 1954, door de Commissaris-Generaal werd
gericht tot alle Regeringen die verzocht werden deel te nemen aan de
Tentoonstelling, en waarbij tegelijk het ‘thema’ van deze manifestatie werd
bekendgemaakt. Dit thema vertoont een tweevoudig aspect:
1. Het spreekt van zelf dat een evenement van dergelijke omvang noodzakelijk
in het teken van deze eeuw moet staan. Sinds de laatste vóóroorlogse tentoonstelling
heeft de techniek aanzienlijke vorderingen gemaakt en de macht van de mens over
de natuur is in dezelfde mate gestegen. Maar de specifiek menselijke waarden, die
het menselijk leven inhoud en zin geven, hebben veeleer een tegenovergestelde
evolutie doorgemaakt; de mens mist de rustige zelfzekerheid, de sereniteit, kortom
de psychologische krachten welke - meer dan de materiële - het humane in hem
tot ontplooiing brengen. Zoals die neger-sjouwers die, na een urenlange etappe
door het oerwoud, de blanke man uitleggen dat er even halt moet worden gehouden,
omdat zij zo snel gemarcheerd hebben, dat hun ziel achter gebleven is en zij haar
de tijd moeten laten om hun lichaam in te halen, zo begrijpt de mens dat de dagelijkse
rush van het moderne leven hem de adem beneemt en dat hij zich even een poos
moet gunnen om zich te bezinnen over zijn zending op aarde en de uiteindelijke
betekenis van zijn bestaan en zijn streven.
Een tentoonstelling is nu eenmaal, krachtens een reeds lange traditie, de
gelegenheid bij uitstek tot het opmaken van een inventaris van de menselijke
realisaties. In de huidige periode kan een dergelijke inventaris geen reële betekenis
hebben zo hij niet geconcentreerd wordt op het humane aspect. Daarom wordt aan
alle exposanten gevraagd dat zij bijzonder dit aspect zouden belichten en telkens
aantonen hoe hun produktie of hun activiteit de mens helpen kan om zijn doel te
bereiken, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het humaniseren van de wereld en
van de tijd waarin hij leeft.

Streven. Jaargang 10

628
2. Het alleenstaande individu vermag niets meer; doch ook een volk, een natie,
afzonderlijk beschouwd, staat machteloos, nu de artificiële staatsgrenzen niet meer
in staat zijn de meest dreigende gevaren automatisch af te weren. Internationale
coöperatie is een dwingende noodzaak geworden, ook voor de meest uitgestrekte
en welvarende staten, en dit in alle domeinen der menselijke activiteit.
Wetenschappelijke research en economische planning, zowel als sociale vooruitgang
en humanitaire verwezenlijkingen kunnen niet langer binnen het nationale kader
worden gedacht.
De organisatoren van de Tentoonstelling wensen, op het universele forum ‘Brussel
1958’ die fundamentele waarheid ingang te doen vinden.
Indien zij daarin slagen, - en alles wordt daartoe in het werk gesteld, - zal deze
manifestatie niet alleen uniek zijn in haar soort en uitsteken boven alle voorgaande,
zij zal een essentieel spiritualistisch thema affirmeren voor een vloed van miljoenen
mensen die een oriëntering zoeken in onze onevenwichtige wereld.

De verschillende afdelingen
Een der eerste opdrachten van de organisatoren van algemene tentoonstellingen
is, over te gaan tot een algemene classificatie van de materiële en culturele objecten
die in aanmerking komen om te worden tentoongesteld. Meer dan ooit was dit het
geval bij de voorbereiding van de Tentoonstelling van 1958: wat al nieuwe domeinen
zijn er door de menselijke geest ontdekt en ten koste van grote inspanningen
ontgonnen, sinds een kwart eeuw! Aldus werd een classificatie opgesteld welke 52
groepen en 290 klassen omvat, terwijl de Tentoonstelling van 1935 slechts 28
groepen en 168 klassen telde. De gehele expositie zal ingericht worden in
overeenstemming met deze classificatie, welke dus de structuur van alle afdelingen
bepaalt. De Tentoonstelling zal in vier grote afdelingen worden onderverdeeld.
De Belgische Afdeling zal, de traditie getrouw, een belangrijke oppervlakte beslaan:
45 ha, op een totaal van ongeveer 200 ha. Zij zal 46 van de 52 groepen der algemene
classificatie voorstellen. Bij de 10.000 deelnamen zijn geregistreerd. De hoedanigheid
van exposant is, krachtens het algemene reglement der Tentoonstelling,
voorbehouden aan de producenten en de uitgevers, d.w.z. diegenen die stoffen
verwerken welke nuttig zijn voor de mens, ze vervormen of ze in omloop brengen,
alsook de ontwerpers van modellen en diegenen die voorwerpen vervaardigen welke
eigen kenmerken vertonen, alsook diegenen die, door
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middel van een contract met de auteur of de ontwerper van een model, zich
verbinden om een werk uit te voeren volgens bepaalde procédé's en er de verkoop
en de verspreiding van op zich nemen in naam van de auteur.
Het algemene reglement schrijft voor, dat alle exposanten die een gelijksoortig
bedrijf uitoefenen, hun deelneming op collectieve wijze inrichten. Aldus zal iedere
‘groep’ haar expressie vinden in een ‘collectiviteit’ van exposanten die gezamenlijk
voorstellen hoe, in hun sector, gepoogd wordt om een zo perfect mogelijke bijdrage
tot de ontwikkeling van de mens te leveren. Op die manier wordt tevens voor de
bezoeker een synthese opgemaakt van de bijzonderste menselijke activiteiten,
synthese die niet slechts een didactische strekking heeft, maar waarvan ook de
sociale betekenis zeer groot worden kan. Deze wijze van voorstelling laat immers
toe, de rol die ieder mens in de maatschappij speelt, in het licht te stellen, door het
situeren van ieders activiteit in het kader van de collectieve inspanning welke
dagelijks door het mensdom geleverd wordt. Zo omvat b.v. de collectiviteit ‘Metaal
en metaalverwerkende industrieën’ - welke overigens onderverdeeld is in 17 klassen
- alles wat op deze sector betrekking heeft, vanaf de grondstof tot het afgewerkte
produkt, met al de diverse vormingsstadia.
De exposanten die, naast hun deelneming aan de collectiviteit, nog een eigen
paviljoen wensen op te trekken, kunnen hiertoe een ‘tentoonstellingsconcessie’
aanvragen, zodat in feite de Belgische Afdeling twee grote onderverdelingen zal
omvatten.
De Afdeling Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi zal eveneens een aanzienlijke
plaats innemen. Van meet af werd een belangrijke deelneming van de koloniale
wereld - officiële instellingen en privé-ondernemingen - in het vooruitzicht gesteld.
De Afdeling staat onder het voorzitterschap van de heer Léon Bruneel; twee
secretarissen-generaal, de heren Bagage en Marcette, staan de voorzitter bij voor
het dagelijks beheer.
Op een terrein van circa 8 ha zullen zeven paleizen en paviljoenen worden
gebouwd: het paleis van het Gouvernement-Generaal, het paleis van de Landbouw
en de aanverwante bedrijven, het paleis van de Constructie, de Energie en het
Vervoer, het paleis van de Mijnindustrie, het paleis van de Katholieke Missiën, het
paviljoen van de Banken, de Handel en de Verzekeringen en het paviljoen van de
Fauna. Aan de bouw van deze paleizen zal grote zorg worden besteed; alle
aangewezen architecten zijn in Kongo gevestigd of hebben er werken geleid. De
decoratie zal in Afrikaanse stijl worden uitgevoerd en aan inboorlingen worden
toevertrouwd. Een uitgestrekte tropische tuin zal rondom deze
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paleizen worden aangelegd. Dit geheel van constructies en kunstwerken zal een
typisch Kongolees landschap reconstrueren.
In dit unieke kader zal het hele beschavingswerk, dat België sinds een halve eeuw
in het hart van het Afrikaanse continent uitoefent, worden uitgebeeld. Een
indrukwekkende parallel zal aldus worden getrokken: vijftig jaar geleden was Centraal
Afrika nog een onontgonnen gebied, pas aan de slavernij onttrokken, waar een zeer
achterlijke bevolking in de grootste materiële en spirituele ellende leefde; het
hedendaagse Kongo daarentegen is een territorium in volle economische expansie,
waar ook de sociale evolutie in een snel tempo verloopt.
Het kolonisatiewerk in het verleden door België gepresteerd zal aldus door de
miljoenen bezoekers der Tentoonstelling kunnen beoordeeld worden. Maar ook de
taak van morgen en de toekomstmogelijkheden zullen in het licht gesteld worden.
De manifestatie van 1958 zal nl. in het teken staan van de gemeenschap van rassen,
in casu van de Belgisch-Kongolese gemeenschap. Op die wijze zal de geest
voortleven van ‘degenen die van dat uitgestrekte gebied gemaakt hebben wat het
1)
nu is’ .
2

De buitenlandse Afdeling (506.000 m ). Overeenkomstig de bepalingen van de
internationale conventie van 1928, heeft de Belgische Regering in mei 1954 al de
landen waarmee zij diplomatieke betrekkingen onderhoudt, uitgenodigd om deel te
nemen aan de Tentoonstelling. Einde 1956 hadden 48 landen, - waaronder bijna
alle Europese staten, talrijke landen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika, en, voor het
eerst op een Europese tentoonstelling, de Verenigde Staten, - hun deelneming
officieel toegezegd. Dit buitengewoon succes - Brussel 1935 telde slechts 26
buitenlandse paviljoenen - stelde de organisatoren voor het moeilijke probleem der
terreinverdeling. Bijna alle deelnemende landen vroegen enorme oppervlakten aan.
2

Tenslotte werd, na lange onderhandelingen, een oppervlakte van 25.000 m
toegekend aan de twee grootstaten U.S.A. en U.S.S.R., alsmede aan twee buren
van het organiserende land: Nederland en Frankrijk; daarop volgen Groot-Brittannië
2

2

met 21.135 en Duitsland met 18.330 m . Italië werd een terrein van 17.880 m
toegewezen. ‘Civitas Dei’, (de deelneming van de Heilige Stoel) zal een terrein van
2

14.200 m beslaan.
Deze buitenlandse inzendingen moeten eveneens, zoals boven gezegd,
beantwoorden aan het algemene thema der Tentoonstelling en bijgevolg de
menselijke factor, gezien in het kader van de technische

1)

J. Lambert, ‘Congo, voorbeeld van samenwerking’, Achtenvijftig, oktober 1956, blz. 8-9.
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vooruitgang, tot uitdrukking brengen; elk land moet, terzelfdertijd, datgene in het
licht stellen waarin het zich van de andere onderscheidt. De meeste buitenlandse
Commissarissen-Generaal hebben trouwens reeds hun projecten bekendgemaakt.
Nederland zal aantonen welke rol het water in de vorming van natie en territorium
gespeeld heeft, Duitsland zal de vooruitgang in het licht stellen welke sinds tien jaar
werd geboekt op het terrein der huisvesting, Oostenrijk, dat in de geschiedenis meer
dan eens optrad als bemiddelaar tussen Oost en West, zal zijn politieke en culturele
zending symbolisch voorstellen door een brug, enz.
Onder de buitenlandse afdeling ressorteert eveneens de inzending van de
internationale organisaties. Voor de eerste maal in de geschiedenis der
Tentoonstellingen werden nl. samen met de nationale Staten, ook de internationale
lichamen uitgenodigd om aan de Tentoonstelling deel te nemen. Zes organisaties
zullen te Brussel vertegenwoordigd zijn: de Verenigde Naties en hun gespecialiseerde
lichamen (Unesco, FAO, ICAO, e.a.), de Raad van Europa, de Europese Organisatie
voor Economische Samenwerking, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
de Raad voor Douane-Samenwerking, en de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse
Douane-Unie. De inzendingen van deze organisaties zullen gegroepeerd worden
rond een centraal ‘Paleis der Internationale Coöperatie’, dat door het
Commissariaat-Generaal zelf wordt opgetrokken en waarin de grote problemen van
deze tijd (demografisch accres, nood der onder-ontwikkelde gebieden, enz.) in het
licht gesteld zullen worden.
Twee internationale secties, tenslotte, zullen dit geheel vervolledigen:
2

- het internationaal paleis der wetenschappen (10.500 m ) dat een synthese wil
brengen van de huidige kennis der fundamentele natuurwetenschappen, zo
voorgesteld dat ook de gewone man er iets van meenemen kan; slechts de
grondbeginselen van de fysica, de scheikunde en de biologie zullen hier worden
belicht, met uitsluiting van al de technische toepassingen, welke in de nationale
afdelingen worden ondergebracht.
- de internationale afdeling der Schone Kunsten, welke echter niet binnen de
omheining zelf der Tentoonstelling plaats zal vinden, maar in de Albertina. Dit nieuwe
complex, dat op dit ogenblik opgetrokken wordt, zal een aantal zalen omvatten die
speciaal ingericht worden met het oog op tentoonstellingen van dien aard. Twee
tentoonstellingen zullen hier in 1958 gehouden worden: een tentoonstelling van
hedendaagse kunst (18 april-21 juli) en een tentoonstelling ‘De Mens en de Kunst’
(8 augustus-2 november).
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Civitas Dei
Onder de buitenlandse afdelingen zal vooral ‘Civitas Dei’, het paviljoen van de
Heilige Stoel en het Universeel Katholiek Leven, de aandacht der gelovigen trekken.
2

Het zal een oppervlakte van 14.200 m beslaan, vlak bij de paviljoenen van de
grootstaten, de U.S.A. en de U.S.S.R. Z.H. Paus Pius XII heeft, op 27 september
1954, de heer Paul Heymans, gewezen Belgisch Minister en Voorzitter van de
Internationale Hulp Caritas Catholica, tot Commissaris-Generaal van deze Afdeling
aangewezen. Baron Generaal de Caubergh bekleedt het ambt van
adjunct-Commissaris-Generaal; Pater Jan Joos, C.I.C.M., is bestendig Secretaris.
Uiteraard is deze afdeling internationaal: zij zal het Katholiek leven over de hele
wereld vertegenwoordigen. Op het administratieve plan stond Civitas Dei dus voor
talrijke praktische problemen; de noodzakelijkheid om hiervoor een spoedige
oplossing te vinden, gepaard aan het buitengewoon dynamisme van de leidende
figuren, verklaart dat deze Afdeling een van de meest actieve is. In het najaar van
1955 werd een proeve van doctrinair plan gestuurd naar alle kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders en alle katholieke organismen in de gehele wereld,
met het verzoek om dit plan aan een ernstige studie te onderwerpen. Een beperkt
werkcomité werd belast met het onderzoek van alle suggesties en kritieken die aan
het Secretariaat werden overgemaakt. Het gewijzigde doctrinaire plan werd
vervolgens aan de kerkelijke autoriteiten voorgelegd en op 27 juni 1956 werd het
door de Heilige Stoel goedgekeurd.
Dit algemene schema heeft tot uitgangspunt het zoeken van de mens naar de
zin van het leven. Aansluitend op het thema der Tentoonstelling zal bij de ingang
van het paviljoen van de Heilige Stoel een synthese gegeven worden van hetgeen
in de andere paviljoenen wordt geexposeerd: de hedendaagse mens verkeert in
nood (hij zoekt naar de zin van zijn bestaan) maar in hem leeft ook een gevoel van
hoop (God heeft hem aangesteld tot Koning van de Schepping). Deze hoop leidt
hem er toe steeds, zij het ook soms onbewust, naar God te zoeken. Doch ook God
zoekt de mens: Christus is onder de mensen komen wonen en heeft hun de betekenis
van het leven geopenbaard: Hij heeft een nieuwe leer verkondigd en een nieuw
gebed uitgevaardigd. Het heilswerk van Christus wordt door de eeuwen heen
voortgezet, onder de leiding van de Heilige Geest, in het kader van de Katholieke
Kerk. Aan de leer van Christus, uitgedragen door de Apostelen, de Pausen en de
Heiligen, hebben de gelovigen uit alle landen zich geïnspireerd om allerlei activi-
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teiten aan den dag te leggen (het beoefenen van godvruchtige praktijken, het
bevorderen van kunsten en wetenschappen, de opvoeding van kinderen en
volwassen) en instellingen te creëren (caritatieve werken, sociale organisaties, enz.).
De wijze waarop de zin van het leven door de Kerk wordt verklaard, zal levendig
worden voorgesteld door een beroep op de meest moderne uitbeeldingstechnieken.
Een kerkgebouw, waarin 2500 mensen zullen kunnen plaats nemen, zal worden
opgetrokken. Bedevaarders uit verschillende landen zullen er bijeenkomen op de
feestdagen van hun nationale heiligen. De feestdagen van de patroonheiligen van
ambachten en beroepen zullen er worden gecelebreerd. Predikanten van wereldfaam
zullen er het woord voeren.
Boven aan de voorgevel van de kerk zal een groot verlicht kruis worden geplaatst,
dat het hele tentoonstellingsterrein zal beheersen. Een beeld van Onze Lieve Vrouw,
in byzantijnse stijl, zal op de muur worden aangebracht. Naast de kerk zal nog een
kapel worden gebouwd, waar het Heilig Sacrament dag en nacht zal worden
bewaard; in dit ‘Heilige der Heiligen’ zullen tweehonderd gelovigen kunnen plaats
nemen en zich met God in de geest verenigen.
Het internationaal karakter van de Kerk wordt bovendien verzinnebeeld door de
Pausfiguur: een groot beeld van Z.H. Pius XII zal de bezoekers verwelkomen in de
middenzaal van het paviljoen. Vooral de bijdrage van de Heilige Stoel tot het vestigen
van de vrede zal in het licht gesteld worden; de tekst van de Pauselijke
Kerstboodschap 1945 - waaruit verscheidene passages werden overgenomen door
de auteurs van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens - zal in
herinnering gebracht worden. Ook de richtlijnen van de Paus tot de Staatshoofden,
de geneesheren, de juristen, de journalisten, e.a. zullen worden onderstreept.
De Città del Vaticano, als centrum der katholiciteit en garantie van de
onafhankelijkheid van de Kerkelijke Macht, zal eveneens worden uitgebeeld. Dit
geheel van voorstellingen zal aan de bezoekers de christelijke opvattingen omtrent
de zin van het menselijk bestaan suggereren: ‘De mens is door God geschapen en
tot koning van de schepping aangesteld. Zoals Christus verrezen is, zal ook de
mens tot een eeuwig leven verrijzen’.
De deelneming van de Heilige Stoel aan de wereldtentoonstelling is dus werkelijk
een daad van apostolaat. De bezoekers zullen trouwens, in een speciaal ingericht
bureau, vragen omtrent alle punten van geloof en moraal kunnen stellen.
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Miljoenen bezoekers
De grootse opzet van Brussel 1958, de aanzienlijke ontwikkeling van de
verkeersmiddelen en van het toeristisch verkeer, de economische expansie en
sociale vooruitgang laten veronderstellen dat miljoenen bezoekers zich naar de
Belgische hoofdstad zullen begeven. Experts zijn reeds tot de conclusie gekomen
dat grosso modo 35 miljoen bezoeken op de Heizel zullen geregistreerd worden
(20 miljoen in 1935).
Het spreekt vanzelf dat een groot aantal bezoekers uit het buitenland afkomstig
zal zijn en dat maatregelen moeten getroffen worden om hun logies te verschaffen.
Een ‘vereniging tot bevordering van het logies met het oog op de Algemene
Wereldtentoonstelling te Brussel 1958’ (Logexpo) werd hiertoe in het leven geroepen.
Deze vereniging heeft een telling van de beschikbare slaapgelegenheden
ondernomen. Contacten werden gelegd met het Brusselse hotelwezen, dat over
8800 kamers (12.000 bedden) beschikt; 5500 kamers in particuliere woningen
werden reeds aan Logexpo aangeboden. Een hotelcomplex (Motelexpo) zal worden
gebouwd te Meise; het zal reeds in oktober 1957 gedeeltelijk klaar zijn en 2000
kamers en 2 slaapzalen bevatten. Verder zal nog een terrein voor camping en
caravaning worden ingericht, met een totale overnachtingscapaciteit van 17.000
personen.
Aldus wordt te Brussel zelf logiesmogelijkheid geboden aan ongeveer 40.000
personen. Dit blijkt voldoende te zijn, indien men rekening houdt met het feit dat de
Belgische bezoekers dezelfde dag naar hun woning zullen kunnen terugkeren en
dat ook de provincie, o.a. de kust, aanzienlijke logiesmogelijkheden biedt.
In dit opzicht mag dus reeds nu verklaard worden dat het logiesprobleem voor
1958 opgelost is.
Alles wijst er dus op dat de Tentoonstelling 1958 een ongeëvenaard succes zal
worden: duizenden exposanten, miljoenen bezoekers, schitterende mondaine
feesten, honderden congressen en andere culturele manifestaties, uitgelezen
schouwspelen....
Maar dat is slechts het uiterlijke aspect, en dat aspect is traditioneel geworden,
hoewel natuurlijk, o.a. op het architectonische plan, het ‘nieuwe’ overwegend zal
zijn.
Iets echter is karakteristiek voor de Tentoonstelling 1958: de geest waarin ze
ondernomen wordt, het spirituele thema, dat ons recht geeft te beweren dat hier
een werkelijk renouveau der tentoonstellingen wordt voorbereid.
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P.G. van Breemen S.J.
Acht de natuurwetenschap zich zelfgenoegzaam?
DE belangrijke verschuivingen in de denkhouding der natuurwetenschap, die in
onze tijd plaats hebben, bereiken een hoogtepunt in de nieuwe inzichten aangaande
de plaats van de mens in deze wetenschap. De aanleiding tot deze nieuwe inzichten
is geweest de ontdekking, dat een louter ‘objectieve’ waarneming onmogelijk is,
omdat het subject bepalend binnentreedt in het experiment. Hierdoor is de
natuurwetenschapper op een spoor gekomen, dat hem de invloed van de mens
steeds meer heeft doen zien. Langs deze weg is hij tenslotte gaan begrijpen, dat
de werkelijkheid pas tot een object wordt, wanneer men haar methodisch benadert,
door haar vanuit heel bepaalde (en dus beperkte) gezichtspunten te beschouwen;
dan pas is men in het stadium van de wetenschap. Ook de fysica wordt bepaald
door de blik van de mens, die de natuur beziet tegen de achtergrond van een heel
bepaalde en beperkte horizon. Men drukt dit uit door te zeggen, dat de wetenschap
geconstitueerd wordt door ‘thematisering’.
Van de Hulst en van Peursen geven een duidelijk voorbeeld, van wat hier wordt
bedoeld: ‘Een volledige verzameling hemelfoto's met daarbij de uitgemeten
coördinaten, helderheid, kleur, et cetera van iedere ster maakt nog geen sterrekunde,
hoewel het een vrij volledige beschrijving van de verschijnselen zou zijn. Een
geluidsfilm van een experiment met daarbij nog een protocol van de verrichte
handgrepen en aflezingen maakt samen nog geen natuurkunde. Wat in dit alles
ontbreekt is de methodische gerichtheid, het oog van de meester die weet waar hij
naar toe wil en wat hij wel en niet belangrijk acht in dit stel waarnemingen en
1)
experimenten’ . Het is pas binnen een menselijke horizon, dat men van
natuurwetenschap kan spreken. Maar hiermee is tevens gezegd, dat deze
wetenschap dus wezenlijk gebonden is aan de concrete beperktheid van het
menselijk uitgangspunt.
Want de horizon wijst juist primair op de eindigheid en beperktheid van de mens,
en geeft een grens aan die de mens nooit kan overschrijden. Deze wezenlijke
beperktheid, die aan de natuurwetenschap eigen is vanwege haar binding aan de
mens, verbiedt om de natuurwetenschap

1)

Phaenomenologie en Natuurwetenschap, Utrecht, 1953, p. 86. In dit werk vindt men het thema
van de horizon breder uitgewerkt.

Streven. Jaargang 10

636
te verabsoluteren. ‘Het wezen van de natuurwetenschappelijke activiteit vraagt er
2)
juist om, niet verabsoluteerd te worden’ .
Zeer belangwekkend nu is het, om na te gaan, in hoeverre men in de
natuurwetenschap zelf ontdekkingen heeft gedaan die overeenkomen met
bovenstaande fenomenologische zienswijze. Het is de specialistische fysica zelf,
met name de relativiteitstheorie en de quantenmechanica, die waarschuwt tegen
een verabsoluteren van de natuurwetenschappelijke resultaten. Von Weizsäcker
schrijft het inzicht in de beperktheid van onze natuurwetenschappelijke kennis toe
aan ervaringen uit de quantenmechanica; en Heisenberg meent dat de verfijnde
waarnemingstechniek en de daarmee samengaande verrijking aan positieve kennis
de natuurwetenschap gedwongen heeft, om haar oude idealisering der werkelijkheid
te herzien.
We zouden willen achterhalen, hoe de leiders van de hedendaagse
natuurwetenschap hun gedachten over dit probleem hebben ontwikkeld. Daartoe
gaan we eerst na, hoe men deze ideeën voor detailproblemen en voor de onderdelen
der fysica heeft gevormd, om daarna deze beschouwingen voor de natuurwetenschap
als geheel te bezien.

De onderdelen der fysica zijn niet onderling eenvormig
We gaan uit van de ingreep der methode, die de gegeven werkelijkheid verandert
en omvormt, zodat de methode niet meer los te maken is van het object. Hier heeft
volgens Heisenberg de natuurwetenschapper een grens ervaren, die zich in een
detailsector manifesteert. Ook Bohr ontwikkelt deze gedachte. Hij heeft hiervoor het
begrip ‘complementariteit’ ingevoerd in de natuurwetenschap, zoals die bijvoorbeeld
bestaat tussen het golf- en het deeltjes-karakter van het licht. In zijn keuze om een
deeltje te zien, maakt de mens het zich tevens onmogelijk om tegelijk het golfkarakter
te beschouwen, en omgekeerd. Deze twee aspecten, waaronder men de
werkelijkheid van het licht kan beschouwen, komen nooit in direct conflict, omdat in
dezelfde mate, waarin men zijn aandacht richt op de ene beschouwingswijze, de
andere uit zijn gezichtsveld verdwijnt. In de onzekerheidsrelatie van Heisenberg
vindt deze complementariteitsbeschouwing een mathematische vorm. Dit alles is
een verdere uitwerking van het inzicht, dat de natuur niet volledig objectiveerbaar
3)
is . Heisenberg beschouwt als het belangrijkste resultaat der atoomfysica: het inzicht
in de mogelijkheid om heel verschillende schema's van natuurwetten op hetzelfde
fysische gebeuren toe te passen,

2)
3)

o.c. p. 132.
Zie een vorig artikel in dit tijdschrift, december 1956, p. 212-220.
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zonder dat men in tegenspraak geraakt. De kerngedachte van von Weizsäcker is
volgens Büchel, dat het constitueren van het object mede door het subject, op
4)
verschillende manieren kan geschieden . Aan deze verschillende manieren van
constitueren beantwoorden dan vanzelfsprekend verschillende verschijningsvormen
van het voorwerp, wanneer men van de ene beschouwingswijze op de andere
overgaat. Aan deze verschillende beschouwingswijzen beantwoorden verschillende
begrippensystemen. En consequent is de moderne fysicus van mening, dat zijn
natuurkundige begrippen, binnen het terrein der natuurkunde, slechts in een bepaalde
sector toepasbaar zijn. Zo zal in een bepaald ervaringsgebied wel de golfmechanica
van Schrödinger toegepast kunnen worden, terwijl men daar met de klassieke
mechanica niet kan werken. Heisenberg spreekt meermalen van een ‘Schnitt’ tussen
klassieke en quantenmechanica, waarbij aan beide zijden van de ‘snede’ de
onderlinge verhoudingen scherp gedetermineerd zijn. Onze fysische kennis kan,
ook binnen de ruimte van het vak, slechts beperkt worden gebruikt. Langs deze
weg heeft men in de natuurwetenschap het begrip ‘Geltungsbereich’
(toepasbaarheidssector) ingevoerd. Binnen het begrippensysteem van een theorie
kan men strenge bewijzen leveren, maar men kan nooit exact bewijzen, dat de
theorie volkomen afdoende is. Want zelfs als alle bekende ervaringen passen in
een theorie, blijft nog de mogelijkheid open van toekomstige ervaringen, die met
deze theorie in tegenspraak komen (zoals b.v. de ontdekking van de radio-activiteit
de atoomtheorie van Dalton onhoudbaar maakte). Om nu toch in zekere mate het
begrip ‘definitief’ te kunnen hanteren, heeft men de toepasbaarheidssector ingevoerd.
Men noemt een theorie juist, niet, wanneer ze alle denkbare ervaring omspant, maar
wanneer er een groep van reproduceerbare verschijnselen is, die door haar juist
worden weergegeven. Is er nu een tweede theorie, die een meer omvattende groep
van verschijnselen verklaart, dan moet natuurlijk geëist worden dat voor de
verschijnselen der eerste groep de tweede theorie in de eerste overgaat als een
5)
grensgeval .
Maar lang niet alle theorieën kunnen in een reeks gerangschikt worden, waarvan
de volgende de voorgaande omvat. Er zijn ook toepasbaarheidssectoren, die buiten
elkaar liggen. Daarom brengt Heisenberg het begrip ‘afgesloten theorie’ naar voren.
Een afgesloten theorie is een relatief-in-zich-gesloten en van-de-anderen-afgesloten
theorie, die

4)
5)

Idealismus oder Realismus? in: Stimmen der Zeit 154 (1953-1954), p. 259.
Zo is b.v. de klassieke mechanica een grensgeval van de quantenmechanica; de
stralingsformule van Planck gaat voor grote golflengten over in de formule van Rayleigh-Jeans,
zodat de laatste formule een grensgeval is van de eerste, algemene formule.
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op basis van enkele begrippen en beginselen geformuleerd kan worden. Heisenberg
kent er vier, nl. de klassieke mechanica (van Newton), de theorie van Maxwell met
de speciale relativiteitstheorie, de warmteleer met de statistische mechanica, en de
quantenmechanica met atoomfysica en chemie. Bij elk begrip zal men moeten
vragen, in welk systeem het gedacht en toegepast is, in welke samenhang het staat
tot de andere begrippen. Zo krijgen we wetten, die ‘bereichsweise’ waar of onwaar
zijn.
Een homogene theorie voor heel de natuurkunde is uitgesloten. Het is Dessauer
die spreekt over de verschillende zijns-niveaus binnen de natuurwetenschap, zodat
begrippen en modellen van het ene niveau slechts ‘analoog’ kunnen worden
toegepast op het andere vlak. Ook Schrödinger spreekt in deze geest, wanneer hij
zegt, dat geen enkel model uit de macro-wereld ooit volledig ‘waar’ zal zijn in de
microwereld. Men vindt in een modern handboek der theoretische chemie dit idee
als volgt weergegeven: ‘.... wanneer we spreken van lichttrillingen of
electronengolven, wordt daarmee gedoeld op de analogie van bepaalde
mathematische formules met die geldig voor mechanische trillingen. Dit wil echter
6)
volstrekt niet zeggen, dat er algehele overeenkomst bestaat’ .
De uitbreiding van fysische kennis op een nieuw ervaringsgebied komt dus niet
zo maar tot stand door het toepassen van bekende wetten op nieuwe voorwerpen.
Planck waarschuwt met klem tegen het overbrengen van begrippen en wetten, die
in bepaalde sectoren hun waarde hebben bewezen, naar nieuwe terreinen, zonder
een nauwkeurig onderzoek der formuleringen. Het blijft mogelijk om van de ene
sector der natuurkunde over te gaan naar de andere, maar nooit door een rechtlijnig
toepassen of verder ontwikkelen van bekende ideeën en begrippen; wel door een
hernieuwde geestelijke inspanning, die in de nieuwe sector de begrippen en
eventueel de wetten met een analoge inhoud laadt.
De natuurwetenschapper schrijft dit toe aan het tot stand komen van het vak door
subject en object tesamen. Doordat de mens steeds ingrijpt als hij fysica beoefent,
beperkt hij het beeld, dat hij zich vormt en maakt hij zich een volledige beschouwing
onmogelijk. Het zijn tenslotte de ‘geestelijke achtergrond’ (Heisenberg), zonder
welke geen enkele theorie ontstaat, en de gesitueerdheid van de mens, die zelfs
uit de taal der wetenschap niet eens geëlimineerd kan worden, die althans
medebepalen de indeling der fysica in afzonderlijke sectoren waartussen wel

6)

2

J.A.A. Ketelaar, Chemische Binding, Amsterdam, 1952 , p. 128, cf. 110.
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is waar verband is en die ook tot synthese gebracht kunnen worden, maar die toch
een eigen relatief gesloten gebied vormen, omdat zij correlaat zijn aan een eigen
beschouwingswijze.
Deze ontwikkelingsgang betekent het einde van het grote ideaal der klassieke
natuurkunde, nl. al onze fysische kennis te kunnen onderbrengen in één homogene
theorie. Deze homogeniteit der natuurwetenschap vindt men al geïmpliceerd in de
7)
‘demon van Laplace’, maar het duidelijkst wordt zij uitgesproken door E. Mach . Bij
velen leeft nog wel een en ander van dit ideaal, en de populair-wetenschappelijke
werken (waar de meeste mensen op aangewezen zijn) zijn er nog volledig van
doortrokken. Maar de wetenschappers hebben nu ingezien, dat het klassieke ideaal
met zijn eis van algemene geldigheid binnen de natuurwetenschap naïef was en
getuigde van een zorgeloosheid ten aanzien van de grenzen van begrippen en
wetten. De natuurwetenschap is een terrein met sectoren van verschillende structuur;
de wijze van beschouwen in de natuurwetenschap is niet steeds dezelfde.

Geen eenvormigheid tussen de menselijke wetenschappen
Het rijpen van dit inzicht maakte vanzelfsprekend de fysici ook meer toegankelijk
voor een verdere uitbloei van deze ideeën. Als men nl. binnen de fysica zelf niet
kan volstaan met één beschouwingswijze, dan is de stap niet zo groot meer om
naast de methoden der natuurkunde nog andere beschouwingswijzen te erkennen.
D.w.z.: ook de natuurwetenschap is slechts een partieel bezien der werkelijkheid.
Inderdaad leert reeds een eerste kennismaking met de praktijk der fysica ons,
dat het er in de experimenten steeds om te doen is om een bepaalde eigenschap
zodanig te isoleren, dat we met andere eigenschappen geen rekening hoeven te
houden. Wanneer een fietskogeltje in een bak met olie valt, oefent de olie een
remmende kracht uit. De fysicus zal nu gaan isoleren en zeggen: de weerstand
hangt af van de grootte van het kogeltje, van de snelheid waarmee het valt, en van
de soort van de olie. In deze laatste factor zijn irrelevante elementen (b.v. de kleur
van de olie), en de fysicus zal het isoleren voortzetten: alleen de viscositeit van de
olie is van belang. Na quantitatief onderzoek legt hij nu de gevonden betrekking
vast in een wet (i.c. de wet van Stokes). Deze tendens naar isolatie vindt men
trouwens reeds in de allereenvoudigste natuurkundige instrumenten: een
thermometer geeft maar één aspect van de onderzochte zaak weer; een weegschaal
isoleert eveneens een

7)

2

Vooral in zijn werk ‘Die Mechanik in ihrer Entwicklung’, 1889 .
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heel bepaald element der werkelijkheid. Daarom kan men dan ook zeggen, dat
reeds het fysische feit zelf, dat een bepaald lichaam een temperatuur heeft van b.v.
15 graden Celsius, een abstractie is. Niet alleen beperkt de natuurwetenschap zich
tot de stoffelijke natuur, maar die stoffelijke natuur wordt bovendien alleen beschouwd
‘d'un biais particulier’, inzoverre zij nl. toegankelijk is voor meting en experiment. In
een interessant en zeer persoonlijk boekje beschrijft de bioloog F. Sherwood Taylor,
hoe hem soms (‘when my mind is recollected and my heart at rest’) een diepere kijk
op de werkelijkheid wordt gegund. ‘Dan weet ik dat de wetenschappelijke
natuurbeschrijving zo arm en mager is als de chemische analyse van het schilderij
8)
van een oude meester’ . Het is waar, de toegespitste denkwereld der
natuurwetenschappers laat ‘alle affectieve, emotionele, esthetische en ethische
factoren buiten beschouwing. Zelfs wanneer hij het esthetische in zijn
onderzoekingsveld betrekt benadert hij het nog als meetbaar’. Heel de meetbaarheid
der natuur, waar de fysica op bouwt, is ‘een bepaalde modaliteit, waarop de dingen
9)
zich door de mens laten ontmoeten’ . Wanneer men de dingen van het dagelijks
leven natuurwetenschappelijk gaat bekijken, dan ‘perkt men hen in tot een bepaalde
10)
laag (hun tijd-ruimtelijke materialiteit) en zijn zij niet meer wat zij waren’ .
Natuurwetenschap is een wenden van de blik in een heel bepaalde richting, in
tegenstelling tot het onreflecterende, alzijdige ‘rondkijken’ van het dagelijkse leven.
De exactheid en strengheid, waar de natuurwetenschap op boogt, worden gekocht
voor de prijs van het inperken van de menselijke blik binnen een heel beperkte
omlijsting, die maar een bepaald aspect der stoffelijke natuur doet zien. Dit is de
thematisering, die de wereld der natuurwetenschap constitueert en die tegelijk de
abstractie vormt, die in de basis der natuurwetenschap ligt ingebouwd.
Ook hier is het voor ons niet van belang, dat de speculatieve wetenschappen
deze kijk op de natuurwetenschappen hebben, maar dat deze visie leeft en
uitgesproken wordt bij de leiders der hedendaagse natuurwetenschap zelf. Bij
Heisenberg vindt men vaak duidelijke uitspraken in dit verband. Voor hem is het
kenmerkend voor de fysica sedert Galilei: dat men de afzonderlijke gebeurtenissen
uit het grote geheel kan lichten, ze dan mathematisch beschrijven en ze daardoor
verklaren. Men vraagt b.v.: ‘hoe zouden de lichamen vallen, wanneer er geen
luchtweerstand zou zijn; hoe vallen de lichamen in vacuo?’. Volgens Mach (vorige
eeuw) vraagt de natuurwetenschap: ‘hoe vallen de lichamen; welke

8)
9)
10)

2

The fourfold Vision, London, 1946 , p. 98.
R. Kwant en J. v.d. Berk, Het Gesprek van de Physicus met de Wereld, in: Annalen van het
Thijmgenootschap 43 (1955), p. 16 en p. 7.
v.d. Hulst en v. Peursen, o.c. p. 36.
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wetten beheersen de vrije val?’. Het standpunt van Heisenberg neemt dus niet het
verschijnsel als een eenvoudig gegeven, waarvan men verder vraagt, hoe het is;
maar beschouwt het verschijnsel, dat een ‘Ganzheit’ is, onder een heel bepaald
aspect bij verwaarlozing van de andere aspecten. In het onderzoek wordt alleen al
door de wijze van vragen en door de methode van het onderzoek, een beperkte,
afgesloten ‘laag’ uit de volheid der verschijnselen uitgezonderd. Von Weizsäcker
gebruikt het woord ‘verschweigen’ in verband met de natuurwetenschappelijke
activiteit, en hij beschrijft wat de fysica allemaal over het hoofd ziet, wanneer ze zijn
kalkspaathkristal, dat een van zijn leraren voor hem had meegebracht van een reis
naar IJsland, wetenschappelijk gaat bezien. Heisenberg geeft als voorbeeld, hoe
de fysica het licht beschouwt als een golfverschijnsel en wel van elektrische en
magnetische veldsterkten, om te laten zien, hoe de natuurwetenschap afstand doet
van het onmiddellijk gegeven fenomeen in al zijn volheid, en hij merkt op, dat we
voorlopig vaak van een levend contact met de natuur moeten afzien, om de zaak
fysisch te kunnen beschouwen. Hij zegt onomwonden dat er een onbevangen,
onmiddellijk verstaan der natuur is, dat een inniger betrekking tot de natuur geeft.
Elders drukt hij ditzelfde uit door te zeggen, dat de fysica haar onderwerpen
methodisch aanpakt, en men voelt de moderne thematiseringstendens wanneer hij
opmerkt, dat tellen en meten niet de oorzaak zijn van de fysische denkwijze, maar
een symptoom daarvan. Het is de methode (met'hodos) die al een bepaald doel
veronderstelt. Het is de methodische isolering, die hij in de fysica telkens weer
terugvindt.
Op deze wijze ziet men dan in, dat het tenslotte de mens zelf is, die de wetenschap
(mede)constitueert. Dit is in zekere zin een geweldpleging, waarbij aspecten worden
weggelaten en weggedacht; of beter nog, waarbij het object door de greep van de
methode wordt veranderd; want naast weglaten is ook extrapoleren en generaliseren
wezenlijk voor de tot-stand-koming der natuurwetenschap. Dit bedoelt de moderne
fysicus te zeggen, wanneer hij beweert, dat de huidige natuurwetenschap niet meer
over een natuur ‘an sich’ handelt. Daarbij ziet hij in, dat het feit, dat de
natuurwetenschapper niet willekeurig iets toevoegt, nog niet insluit, dat zijn kennis
helemaal zonder zijn toedoen tot stand komt.

Consequenties
Deze methodische ingreep brengt echter onmiddellijk de beperktheid der
natuurwetenschap met zich mee. ‘Kennis van en macht over de natuur zijn wezenlijk
eindig’. Het is vooral Max Planck, die deze consequentie herhaaldelijk naar voren
brengt. Hij merkt op, dat de mense-
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lijke geest geen ‘ideale geest’ is, waarmee hij hetzelfde wil zeggen als Merleau-Ponty
wanneer deze de onmogelijkheid van een ‘regard survolant’ benadrukt. Het menselijk
standpunt bepaalt mede heel de natuurwetenschap, en van een ‘restlose Erfassung
der realen Welt’ kan evenmin sprake zijn als van een opklimmen van het menselijk
intellect tot de sfeer van de ‘ideale geest’. Volledige kennis der werkelijke wereld
zal ons nooit gegeven zijn, en altijd zal er een kloof blijven tussen onze kennis en
de volle werkelijkheid. Hier vinden wij een grens, die aan de natuurwetenschap
gesteld is, omdat in haar fundament reeds de algemene geldigheid ontbreekt.
Dit alles zijn consequenties, waartoe de moderne fysicus gebracht is door de
quantenmechanica, waarin hij voor het eerst botste op een niet-objectiveerbare
natuur. In de quantenmechanica heeft hij de beperktheid van zijn fysisch kennen
ervaren, en de reflecties op die diep-ingrijpende ervaring vinden we thans uitgedrukt
bij leidende fysici. Van hieruit krijgt men ook een nieuwe kijk op de onvermijdelijke
specialisaties der moderne wetenschap. Schrödinger b.v. wijst op de grote gevaren,
die hieraan verbonden zijn, en citeert met instemming de eisen van de commissie
voor universiteitshervorming in Duitsland, dat nl. elke professor aan een technische
hogeschool de grenzen van zijn vak moet kennen en in elk onderwerp de weg moet
wijzen naar breder samenhang. Von Weizsäcker ziet in de specialisatie een gevaar,
niet alleen voor de blik op het geheel, maar ook voor de ‘Einzelforschung’ zelf, een
opmerking die men zich van een 19de eeuwse fysicus moeilijk kan denken. En dan
het empirisme, dat altijd een immanent gevaar geweest is voor de natuurwetenschap!
Dat blijft het, maar men ziet nu tenminste, dat het een gevaar is.
Vóór alles echter zijn de nieuwe inzichten dodelijk voor het fysicalisme, dat zoveel
fysici in zijn greep had en nog heeft. Het is een ziekte, die hij bijna zeker opdoet,
als hij zich niet bewust wapent tegen haar besmetting. Men zou het fysicalisme
kunnen omschrijven als een, meestal onbewuste, geesteshouding, die a priori de
gehele werkelijkheid ziet en waardeert vanuit de gezichtshoek der natuurkunde.
Ten enen male ontbreekt in het fysicalisme de feeling voor de wezenlijke eigenheid
der verschillende zijns-niveaus. Omdat het de eigen thematisering absoluut stelt,
door de band met de mens, die in de uitgangservaring ligt besloten, te negeren,
heeft het eigenlijk de pretentie die aan de wijsbegeerte met recht toekomt. 't Is fysica,
die zich de rechten der metafysica toeëigent.
Voorbeelden van fysicalistisch denken zijn er legio. De wet van behoud van
energie werd op de psychologie toegepast; de niet-omkeerbaarheid der
natuurkundige processen werd in de biologie gebruikt bij
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de evolutieleer. Het fysisch massa-begrip correspondeert bij Kant met de categorie
van substantie. Het leven werd fysisch-chemisch exhaustief verklaard. Het begrip
complementariteit werd toegepast op de verhouding ziel-lichaam. Het determinisme
werd in verband gebracht met de vrije wil, zodat voor enkele decennia de vrije wil
onmogelijk werd verklaard in naam der fysica, terwijl men nu van fysische zijde
verheugd meedeelt, dat door de val van het absolute determinisme in de natuur,
de vrije wil toch wel mogelijk blijkt. Het zijn niet de geringsten onder de
natuurwetenschappers, die hier soms grandioos falen. Max Planck b.v. heeft
verschillende lezingen gehouden, tot zelfs voor de Pruisische Academie van
Wetenschappen toe, om te betogen, dat wilsvrijheid onmogelijk was, omdat deze
in strijd kwam met de fysica. Pascual Jordan verdedigt de vrije wil op grond van de
ongedetermineerdheid der natuur. Gelukkig kan ook een man als Erwin Schrödinger
genoemd worden, die enthousiast citeert, ‘dat een mogelijke verandering in het
11)
fysisch oorzakelijkheidsbegrip geen onmiddellijke invloed kan hebben op de ethica’ .
Het is duidelijk dat de doorwerking der nieuwe ideeën in principe een eind zal
maken aan het fysicalisme, zoals zij ook al het mechanicisme ten val gebracht
hebben. De thematiseringsgedachte heeft doen zien, dat er nog andere
mogelijkheden zijn om te ‘objectiveren’, en dat er dus andere werkelijkheden zijn
als die der natuurwetenschap. Heisenberg spreekt de gedachtengang, die wij hier
nagaan, klaar en helder uit, wanneer hij redeneert: Als begrippen der klassieke
fysica al niet eens meer algemeen toepasbaar blijken in de atoomfysica, hoe veel
te minder zullen zij het dan zijn op alle wetenschapsgebieden die nog meer van de
klassieke fysica verwijderd zijn; wat dan nog te zeggen van de hoop, om alle terreinen
12)
van het geestesleven te verstaan vanuit de principes der klassieke fysica? Men
ziet in, dat dit niet alleen een uit-het-oog-verliezen is van de menselijke beperktheid
der wetenschappelijke methode, maar dat het ook natuurwetenschappelijk
onverantwoord is, ja voor de natuurwetenschap zelf schadelijk is. Wanneer het
wezen der natuurwetenschappelijke werkzaamheid juist bestaat in een
niet-absoluut-stellen, dan moet het verabsoluteren van deze werkzaamheid zichzelf
straffen. De waarschuwingen er tegen zijn dan ook zeer talrijk, ook van de zijde der
13)
specialistische natuurwetenschap .

11)
12)
13)

Science and Humanism, Cambridge, 1951, p. 67.
5

Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft, Leipzig, 1944 , p. 20.
Overigens mag men niet menen, dat allen die het gevaar van het fysicalisme inzien en er
voor waarschuwen, er zelf helemaal vrij van zijn. Verwijten van fysicalisme worden gericht
tegen bijna alle grote natuurwetenschappers (Planck, Bohr, de Broglie, Jordan, Einstein,
Heisenberg), en helaas niet altijd ten onrechte.
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Blijkbaar gaat het hier om een ‘verkeerde neiging’, die diep geworteld is en die niet
door beter inzicht alleen kan worden genezen. Toch mogen we hoopvol gestemd
zijn, omdat men ten minste bezig is om deze kwaal serieus aan te pakken. Onze
optimistische houding wordt nog meer gerechtvaardigd door het feit, dat men niet
alleen de fout inziet, die in het fysicalisme schuilt, maar ook positief op weg is naar
een juist beeld van een synthese der wetenschappen, die ieder in hun eigenheid
een plaats vinden in het grote geheel. Het is het bewuste streven naar integratie
der natuurwetenschap in het grote geheel der menselijke kennis, die het beste
geneesmiddel vormt tegen het fysicalisme, zoals omgekeerd het fysicalisme alle
synthese onmogelijk maakt. Men hoopt nu door erkenning van andere
‘begrippenwerelden’ te komen tot een synthese, die ons inzicht verschaft in de ware
samenhang der verschillende kensferen.
Deze consequenties, die (zoals reeds meermalen werd benadrukt) niet alleen
door filosofen, maar met name ook door fysici zelf zijn getrokken, staan in een
bevrijdend en hoopvol contrast tot de meningen der 19de-eeuwse natuurwetenschap.
De erfenis der vorige eeuw is soms voor de fysica een zware last, maar als de
tekenen niet bedriegen, zal het aan onze eeuw gelukken om over de
natuurwetenschap te denken in een menselijk en dus open perspectief.
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Cultuur-historische kroniek
Het ‘Lager Onderwijs’ in de Griekse Oudheid
Dr. Arnold Witlox
‘ZOWAAR als de lieve Muzen U, Lampriscus, mogen vergunnen de vreugden des
levens te genieten, zowaar moet ge deze lummel een pak rammel geven, zólang
totdat zijn beroerde adem alleen maar op zijn lippen achterblijft! Hij heeft mij
ongelukkige het huis geruïneerd door om centen te spelen; want niet meer is hij
tevreden met de stenen bikkels, Lampriscus, maar hij gaat reeds van kwaad tot
erger’.
Met deze woorden sleept ‘moeder’ Metrotima, een arme weduwe, die bij haar
vader inwoont, haar lieve zoontje Cottalus naar meester Lampriscus met het verzoek
hem eens flink onder handen te nemen. Op het eerste gezicht lijken deze woorden
genomen uit een schets van het Amsterdamse volksleven van de hand van een
Heyermans of een Piet Bakker, maar dan vergissen wij ons deerlijk; deze woorden
vormen namelijk het begin van een zeer modern aandoend produkt van de Griekse
litteratuur, waarvan we op het gymnasium door de lectuur van Homerus, lyrici, tragici
en Plato zulk een hoog idee hebben gekregen, temeer omdat we van de oude
Attische comedie (Aristophanes) noch van de nieuwere comedie (Menander) iets
lazen.
Het is namelijk een zogenaamde Mimijambe van Herondas, die in de Hellenistische
tijd leefde in Alexandrië, als tijdgenoot van Theocritus onder de regering van
Ptolemaeus Philadelphus (285-246 v. Chr.); naar alle waarschijnlijkheid is hij
afkomstig van het eiland Cos.
Zijn Mimijamben, kleine volksschetsen in dialoogvorm, zes in totaal, pas in 1891
gevonden in een papyrushandschrift en uitgegeven, zijn geschreven in de
zogenaamde cholijambische versmaat (ook wel hinkjamben genoemd), d.w.z. een
vers van vijf jamben + één trochaeus (de laatste voet), waarbij het jambische metrum
plotseling overspringt in een trochaeïsch ritme, wat een komisch effect geeft.
Het klassieke voorbeeld van deze versmaat zijn de volgende verzen:
δυ᾽ ἡμέρας γυναῖϰές εἰσιν ἥδισται
ὅταν γάμῃ τις ϰἀϰφέρῃ τεϑνηϰυῖαν.
‘De vrouwen zijn voor ons het liefste twee dagen,
de dag van 't trouwen en van d'uitvaart, eilaci!’

Metrotima dan begint heel plechtig en beschaafd - ze heeft blijkbaar betere dagen
gekend! - maar de opgekropte woede en het opgehoopte verdriet over haar nietsnut
van een zoon doen haar reeds in het derde vers uitbarsten in een ordinair taaltje
en een volks gekijf, waarvan een visvrouw niet terug zou hebben. En ze vervolgt:
‘Waar de deur is van de school - en de dertigste van de maand moet het schoolgeld
betaald zijn, daar helpt geen lieve-moederen-aan - zou hij niet gauw kunnen zeggen;
maar de dobbelhoek, waar de sjouwerlui huizen en de weggelopen slaven, die kan
hij zelfs aan iemand anders wel tonen.
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En de rampzalige lei, die ik elke maand met grote zorg bestrijk met was, ligt
‘verweesd’ voor de poot van zijn bed, die tegen de muur staat, als hij tenminste niet
om zo te zeggen met de duvel in z'n ogen er niets fraais in krast of ze helemaal
afschaaft.
En hij kan zelfs de letter A niet lezen, als men hem niet vijfmaal hetzelfde
voorkauwt. Eergisteren, toen mijn vader hem ‘Maro’ voorspelde, maakte de lieve
jongen er Simo van; daarom noem ik mezelf een grote stommeling, dat ik hem geen
ezels leer hoeden, maar hem naar de Lagere School stuur, menend dat hij later
‘een stut des ouderdoms’ voor me zal zijn. En wanneer ik en mijn vader - al een
oude man en die sukkelt met z'n ogen - hem vragen een gedeelte van een gedicht
op te zeggen - zoals men mag verwachten van een opgeschoten jongen - dan laat
hij het als uit een gebarsten pot doorsiepelen: ‘A-pol-lo..... Ja-ger....; dan zeg ik: ‘dat
kan je je grootje, ongeluk, beter vertellen - en ze is “baar van alle letteren” - óf de
eerste de beste boerenkinkel’.
Deze tirade van ‘moeder’ Metrotima toont ons niet alleen het grote humoristische
talent van Herondas, maar ook vernemen we tussen de regels door veel
bijzonderheden over het Lager Onderwijs in die tijd.
Enige jaren geleden is te Milete in het heiligdom van Apollo Delphinios een
inscriptie gevonden, welke vele interessante gegevens bevat over het schoolwezen
in Milete. Daarop lezen we dat Eudemus, zoon van Thallion, (± 200 v. Chr.) mede
uit naam van zijn broers tien talenten schonk voor de opvoeding van de vrije knapen
van zijn vaderstad. Uit de rente van dit fonds zouden onder meer bekostigd worden
de salarissen van vier gymnastiekonderwijzers en vier gewone onderwijzers.
De sollicitanten moesten zich opgeven bij de παιδόνομοι (chefs van de afdeling
gemeentelijk onderwijs); na hun benoeming werden ze in een speciale
volksvergadering aan het volk voorgesteld en moesten ze een eed zweren, dat ze
zich niet van intrigues bediend hadden om benoemd te worden. De gewone
onderwijzers zwoeren bij Apollo en de Muzen, de anderen bij Hermes. Het salaris
van de gymnastiekonderwijzers bedroeg 30 drachmen, dat van de gewone
onderwijzers 40 drachmen per maand. De onderwijzers waren verplicht meerdere
openbare lessen te geven, opdat de ouders en de andere burgers zich zouden
kunnen overtuigen van de vorderingen der leerlingen en.... van de capaciteiten van
het onderwijzend personeel. Voor de beste prestaties in het lezen, schrijven,
voordragen (speciaal uit de gedichten van Homerus), het citherspel en sport, werden
prijzen uitgeloofd. Er zijn lijsten met de namen van de prijswinnaartjes gevonden
(b.v. op Chios), daterend uit de 3e of 2e eeuw v. Chr.
Het elementaire onderwijs begon, net als bij ons, met lezen en schrijven. Hoe het
in een Attisch schoolklasje in het midden van de 5e eeuw voor Christus uitzag, tonen
ons de schilderingen op de beroemde Durisvaas in het Berlijns Museum. De
onderwijzer zit op een lessenaar, de leerlingen zijn gezeten op houten bankjes
(zonder een lessenaartje voor zich). Achter de leerling staat de paedagoog, die de
jongen naar school heeft gebracht. De grammaticus Dionysius beschrijft ons
nauwkeurig de methode, gevolgd bij het elementair onderwijs. Eerst leerden de
jongens de namen van de letters, dan de letters zelf en haar uitspraak en betekenis,
vervolgens de lettergrepen, daarna leerden ze met behulp van de lettergrepen lezen
en schrijven.
Dit wordt bevestigd door talloze gevonden lees- en schrijfoefeningen op ter-
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racotta ‘leien’, hout- en wastafeltjes. Een ostracon uit het Brits Museum bevat het
Griekse alfabet in hoofdletters, een tegel gevonden in de Colonia Claudia Savaria
het Latijnse; een ostracon uit de Leipziger collectie toont ons lettergreepoefeningen:
βα, βε, βη, βι, βο, βν, βω, enz.
Als voorbeelden voor gehele woorden nam men gaarne de namen van bekende
helden, zoals blijkt uit een ander ostracon uit het Brits Museum: Achilles, Bio....
Maro! Het zoontje van Metrotima, die Maro moet schrijven, de naam van een
wijnbeschermende daemon of van een van de helden van de Thermopylae (Herod.
VII 227), maakt er Simo van, een beruchte naam en bovendien een bepaalde worp
bij het dobbelspel! Als schrijfvoorbeelden vinden we vaak voorschriften of
spreekwoorden met een paedagogische tendenz, b.v. ‘Doe je best, knaap, opdat
je niet geslagen wordt’. Kleine verhalen dienden als leesoefeningen; ook heeft men
Schülerpräparationen voor de Homerus-lectuur gevonden o.a. van het eerste boek
van de Ilias.
Op het elementair onderricht, waarvoor Plato, in overeenstemming met de praktijk,
drie jaar uittrekt, volgde de lectuur van de vaderlandse dichters Homerus, Hesiodus,
en Theognis. Over dit alles spreekt Plato in zijn Protagoras uitvoerig in cap. XV:
‘Als de kinderen nog heel klein zijn, beginnen de burgers ze te onderrichten en
te vermanen en dat blijven ze doen, zolang ze leven. Zodra het kind het gesproken
woord kan verstaan (nog niet het geschrevene), wedijveren voedster, moeder,
paedagoog, ja zelfs vader in eigen persoon om hun kind zo goed mogelijk op te
voeden; bij elke daad of gezegde onderrichten ze het en geven vingerwijzingen: dit
is rechtvaardig, dat onrechtvaardig, dat is schoon, dat lelijk, dit vroom, dat zondig,
en dit moet je doen en dat niet! En als het kind gewillig gehoorzaamt (dan is het
goed), maar anders krijgen ze het wel recht met bedreigingen en slagen, zoals men
een verdraaide en gebogen jonge stam rechtbuigt. En als ze hen hierna naar school
1)
zenden , dringen ze er bij de onderwijzers veel meer op aan zorg te dragen voor
een goed gedrag van hun kinderen, dan voor lezen en schrijven en citherspel. En
de meesten letten er dan ook goed op en wanneer de kinderen lezen en schrijven
geleerd hebben en een geschreven tekst gaan begrijpen, zoals daarstraks de
gesproken taal, dan laten ze de kinderen, op bankjes gezeten, kennis maken met
de gedichten van goede (epische) dichters, en dwingen hen ze van buiten te leren,
waarin vele vermaningen, vele uitvoerige beschrijvingen en lofredes staan over
vroegere voortreffelijke mannen; de bedoeling is, dat bij het kind ijver wordt opgewekt
hen na te volgen en het verlangen om aan hen gelijk te worden.
Op gelijke wijze beijveren de leraars in het citherspel zich om hen bezonnenheid
bij te brengen, opdat de jongens geen deugnieten worden, maar zich braaf gedragen.
Daarenboven, wanneer ze het citherspel kennen, leren ze hen de gedichten van
een ander soort goede dichters, n.l. de lyrici, ze voor muziek bewerkend, waardoor
ze de geest der kinderen noodzaken zich vertrouwd te maken met ritme en harmonie,
om hen zachter te maken én opdat ze, gevoeliger voor ritme en harmonie geworden,
geschikter zijn voor woord en daad. Want het leven van de mens heeft ritme en
schone harmonie nodig’.
De Grieken, en in het bijzonder de Pythagoreërs, verwachtten zeer veel heil van
de zedelijke inwerking van de muziek (Plato, Staat 399 A en Wetten II

1)

De normale leeftijd was zes of zeven jaar.
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673A).’ En daarbij komt nog dit: daarna zenden ze hen naar de
gymnastiek-onderwijzer, opdat ze met een beter getraind lichaam dienstbaar zijn
aan de geest, die dan meteen goed is, en ze niet vanwege de lichamelijke toestand
2)
gedwongen worden te versagen in oorlog of andere ondernemingen .
Zo doen degenen, die het best hiertoe in staat zijn. En het best zijn hiertoe in
staat de rijksten! Zodoende zijn het de rijkeluiszoontjes, die van hun prille jeugd af
aan het eerst bij de meesters in de leer gaan en het laatst de school verlaten’.
Uit deze laatste passage kunnen we concluderen, dat er in Plato's tijd geen
leerplicht bestond in Athene. Ook is bekend, dat het elementair onderwijs bijna
overal in privé-scholen werd gegeven, behalve in Sparta, waar de staatsschool met
leerplicht zede was, evenals op Creta, in Mytilene, en Thurii (in Z.-Italië).
In andere steden (Delphi b.v.) bestond wel een wettelijke dwang, die de vrije
jongens verplichtte mede te werken aan de openbare eredienst, feesten en
processies. De eis van staatsscholen en leerplicht is al oud; Plato en Aristoteles
poneren ze herhaaldelijk. Als Plato in zijn Wetten (pg. 804 D) een programma
ontwerpt voor de bouw van scholen, schrijft hij deze merkwaardige woorden: ‘De
leerlingen moeten les krijgen in alle vakken, die betrekking hebben op de
krijgsvoering en op litterair en muzikaal gebied, terwijl niet alleen degene naar school
gaat, die door zijn vader gestuurd wordt, en de anderen niet, maar iedere man en
elk kind moet met dwang (leerplicht) opgevoed worden’. Met ‘kind’ bedoelt Plato de
jongen én het meisje, want tot dusver genoten de Atheense meisjes weinig
onderricht, wat van grote invloed was op haar latere positie als vrouw; in Klein-Azië
werd veel meer zorg besteed aan de opvoeding van de meisjes, behalve in Jonië.
Hier echter vormde de stad Teos een merkwaardige uitzondering, daar in dit stadje
coëducatie van meisjes en jongens zede was.
Maar laat ons nu terugkeren naar het schooltje op Cos, waar Metrotima haar klaaglied
vervolgt op deze wijze: ‘Als we dan de lieve jongen wat strenger toespreken, dan
kent hij drie dagen lang de drempel van ons huis niet meer, maar probeert zijn
grootmoeder, een oude vrouw zonder inkomen, te plukken, óf hij kruipt op het dak
en laat zijn poten bengelen, als een aap naar beneden loerend. Wat denkt ge wel
dat er in het binnenste van mij, rampzalige, omgaat, wanneer ik dit zie? En om hem
maak ik me geen zorg, of hij z'n nek breekt, maar de dakpannen breken als koekjes,
en als dan de winter nabij is, betaal ik huilend drie stuiver voor elke dakpan. En de
hele buurt spreekt er schande van: dat is natuurlijk weer het werk van Cottalus, het
zoontje van Metrotima - en het is maar al te waar, zodat ik geen kik durf geven. Zie
nu eens hoe hij zijn jasje helemaal heeft verrinneweerd in het bos, zoals een Delisch
visser, die op zee zijn “stompzinnig leven slijt”. De feestdagen kent hij beter dan de
sterrekijkers en hij kan er niet van slapen, als hij uitrekent, wanneer jullie vrijaf hebt.
Maar zowaar als die daarginds, Lampriscus, u voorspoed mogen geven en gij zegen
moogt erlangen, geef hem niet minder....’.
Hier stuit Lampriscus de woordenvloed van Metrotima, waarin we enkele plechtige
zinnen met een woordkeus ontleend aan de taal van de tragedie ontmoeten. Zo
dikwijls als de comici immers parodiëren, imiteren ze gaarne de

2)

Het latijnse devies: mens sana in corpore sano is dus een voortzetting van het Griekse ideaal.

Streven. Jaargang 10

649
taal van de tragici, misschien ook heeft Metrotima zelf goed onderwijs genoten en
is ze nog erg goed thuis in de tragedie, zoals elke ontwikkelde Griek. Bij haar laatste
plechtige bezwering wijst Metrotima op de beelden van de negen Muzen, die
gewoonlijk (met een beeld van Apollo) de wanden van het schoollokaal sierden.
Hierop zinspelend kon dan ook een Griekse schoolmeester wiens schooltje niet erg
floreerde zeggen:
σὺν τοῖς ϑεοῖς ἔχω δώδεϰα μαϑητάς

dank zij de goden (met de hulp der goden, de goden meegerekend) heb ik twaalf
leerlingen; hij had er in totaal maar drie!
Trouwens de sociale positie van de ‘schoolmeester’ was niet erg florissant en zijn
metier niet erg geacht. Het was werkelijk een metier in de commerciële zin van het
woord, de meester moest zelf er op uit om klanten te werven, hij moest zorgen, dat
3)
hij betaald werd, zeer oneervolle dingen in de ogen van de vrijgeboren Griek. Dat
er aan de betaling van het schoolgeld door de ouders veel haperde, leert ons een
plaats uit Theophrastus' Karakters, no XXX, waar de gierigaard getekend wordt:
‘Hij heeft ook de gewoonte om, als zijn zoons een hele maand wegens ziekte de
school verzuimen, naar rato een bedrag van het schoolgeld in te houden en in de
maand Anthesterion hen niet naar school te zenden wegens de vele feesten (dus
vakantiedagen), die er in vallen, om schoolgeld uit te sparen!’
De onderwijzers, werkzaam aan een staatsschool of een school door een fonds
of stichting gesubsidieerd (zoals in Milete en Teos b.v.), ontvingen hun salaris
regelmatig, maar ze werden slecht betaald. Uit de bovengenoemde Milesische
inscriptie vernemen we dat ze 30 à 40 drachmen per maand toucheerden, een
weinig meer dan een goed werkman, die normaal een drachme per dag verdiende.
Maar het metier van de ‘schoolmeester’ was vooral niet in tel, omdat een speciale
opleiding niet vereist werd, zelfs de schoolwet van Milete, die alles in de finesses
regelt, eist geen titel of wettelijke bevoegdheid voor de candidaat en verlangt alleen
van degenen, die hen kiezen, dat ze in geweten hem uitkiezen, die ‘het best in staat
is zich met kinderen te occuperen’.
Toch varieerde de sociale positie van de onderwijzer naar gelang van stad en
tijd. Dat ze toch wel gewaardeerd werden, althans na hun dood, blijkt uit de
grafmonumenten, die getuigen van de piëteit van de leerlingen voor hun meester.
De eenvoudigste vorm hiervan is een στήλη (grafzuil), waarop de meester afgebeeld
staat met een boekrol in de hand, terwijl de leerling naar hem opziet. Ook lezen we
van onderwijzersverenigingen (b.v. in Smyrna) ter bescherming van
gemeenschappelijke belangen en stand.
In de scène die nu volgt, wordt beschreven, hoe Cottalus een ongenadig pak slaag
krijgt; evenals in ons vaderland in de ‘goede oude tijd’ spaarden de Griekse
schoolmeesters de roede niet en met lijfstraffen en opsluiting in het blok waren ze
zeer vrijgevig. Evenzo bij de Romeinen: Horatius spreekt van de plagosus Orbilius,
de mep-grage schoolmeester Orbilius. (Epist. II 1, 70). Nu volgt dan de kastijding,
waarbij Lampriscus de hulp inroept van drie klasgenootjes van de boosdoener!

3)

Typerend voor deze mentaliteit is de betekenisontwikkeling van πονηϱός: 1. hardwerkend
voor de kost; 2. arbeidersachtig, proletarisch; 3. gemeen, slecht.
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Lampriscus:

‘Genoeg, Metrotima, bezweer me niet,
hij zal er volstrekt niet minder om krijgen!
Waar blijft nu Euthies, waar Coccalus,
waar blijft toch Phillus? Willen jullie hem
wel eens bliksems gauw op de schouder
hijsen en hem flink omhoog houden voor
de aframmeling!.... Je bent te prijzen
Cottalus om wat je doet! Is het jou niet
meer genoeg met bikkels te spelen zoals
deze jongens hier, maar ga je liever
geregeld naar de dobbelhoek om met de
sjouwerlui om centen te spelen? Ik zal
jou ingetogener maken dan een jong
meisje, zodat je geen vin verroert, als je
dit liever is.
Waar is de “bittere” gesel, de ossestaart,
waarmee ik de kettinggangers en de
klanten van de strafbank pleeg te
straffen? Gauw, geef me ze in de hand,
vóór de gal me overloopt!

Cottalus:

Nee, nee, Lampriscus, ik smeek U bij de
Muzen en bij het hoofd van Uw vrouw
Coutis, sla me niet met “de bittere”, maar
met de andere!

Lampriscus:

Maar je bent een deugniet, Cottalus,
zodat niemand, zelfs wanneer hij je als
slaaf aanbood, je zou aanprijzen, zelfs
niet in “Nergenshuizen”.

Cottalus:

Hoeveel, hoeveel slagen Lampriscus,
smeek ik U, wilt ge me geven?

Lampriscus:

Vraag het niet mij, maar haar!

Cottalus:

Moedertje (!) hoeveel zullen jullie me
geven?
Als je mij laat leven.... (beloof ik
beterschap)

Metrotima:

Zoveel als die ellendige bast van jou kan
verdragen.

Cottalus:

Hou op, Lampriscus, 't is genoeg.

Lampriscus:

Hou jij dan op met je ondeugende
streken.

Cottalus:

Ik zal het nooit meer doen, Lampriscus,
dat zweer ik U bij de lieve Muzen.

Lampriscus:

Wat zet je nu weer een keel op.
Ik zal je gauw de muilkorf vóórdoen, als
je nog meer kikt!
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Cottalus:

Zie, ik zwijg al; dood me niet, smeek ik
U.

Lampriscus:

Laat hem maar los, Coccalus.

Metrotima:

Ge moet er niet mee ophouden,
Lampriscus; sla hem tot de zon is
ondergegaan....

Lampriscus:

Maar hij is al veel bonter dan een
waterslang!

Metrotima:

Ook moet hij nog een kleinigheid krijgen
voor zijn leesles, nog een stuk of twintig
slagen.... Zelfs als hij beter gaat lezen
dan Clio zelf!’
Op dit moment weet Cottalus blijkbaar
aan de handen van zijn beulen te
ontsnappen en bij de deur gekomen
draait hij zijn kop nog even om, steekt
zijn tong uit en roept: ‘Lekker mis’ (of iets
dergelijks).

Lampriscus:

‘Ik wou dat je ongemerkt je tong in een
4)
honingraat stak’ .

Metrotima:

Als ik thuis kom, zal ik dit haarfijn aan de
oude man vertellen, Lampriscus, en ik
zal terugkomen met voetboeien, opdat
de Muzen hem hier zien rondspringen
met de voeten aan elkaar gebonden, de
Muzen, waaraan hij zo het land heeft’.

4)

Bij deze vertaling past een groot vraagteken; de betekenis is onduidelijk!
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Waarschijnlijk werden de Mimijamben van Herondas door één acteur voorgedragen
en gespeeld, zo ook deze -. Herondas is een typische vertegenwoordiger van de
Alexandrijnse letterkunde, die tot devies had: μέγα βίβλιον μέγα ϰαϰόν: een groot
boek is een groot kwaad! (Callimachus). Litterair sluiten de Mimijamben van
Herondas zich aan bij de Attische comedie, in het bijzonder bij de Lysistrata en
Vespae van Aristophanes, ook in woordkeuze. Maar krachtiger dan Aristophanes'
invloed is die van de Nieuwe Comedie (Menander). Zodra immers de comedie haar
revue-achtig karakter verliest en meer vaste typen gaat schilderen, leent ze zich tot
navolging voor de Mime, die immers typen beschrijft uit het klein-burgerlijke leven.
Herondas doet denken aan de Engelse realisten van de 18e eeuw, hij verbloemt
de ellende en de vuiligheid nergens, maar hij schijnt er geen plezier in te hebben.
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Letterkundige kroniek
Hugo van de Perre
Engelse Letteren
IN het katholieke weekblad The Tablet las ik onlangs dat de katholieken in alle ernst
Aldous Huxley als een soort ‘fellow-traveller’ mogen beschouwen, d.i. als een
katholiek die zichzelf ignoreert. Dit naar aanleiding van Huxley's nieuwe bundel
essays Adonis & The Alphabet (Chatto and Windus). De katholieke
letterkundige-uitgever-politicus Christopher Hollis neemt in zijn critisch essay A
Study of George Orwell (Uitg. Hollis & Carter) een vrijwel identiek standpunt in wat
betreft wijlen George Orwell, de auteur van o.m. de onsterfelijke Animal Farm en
1984. Naar zijn mening was Orwell een kampioen van de traditionele waarden die
in de voetsporen van Jonathan Swift stapte. Terzelfdertijd werpt Hollis de vraag op
of de bijzonderste verdiensten van Orwell niet het logische produkt zijn van een
christelijk geloof dat hij verwierp.
Ik laat het meer bevoegden over deze twee stellingen bij te treden of te verwerpen.
Waar het mij om te doen is, is aandacht te vestigen op twee belangrijke bundels die
beide tot nadenken stemmen. In de ene wordt het conflict tussen wetenschap en
godsdienst nogmaals beklemtoond. B.v. wanneer Huxley over de dogma's spreekt.
In de tweede, hoe Orwell, en ik citeer, ‘nagenoeg van het begin tot het eind zijn
klappen onvooringenomen uitdeelde, en zonder angst en compromis de zaak van
de vrijheid en de betamelijkheid verdedigde, zonder onderscheid van wie hen
belaagde. En dit op een ogenblik dat alle goede dingen op zulke ongenadige wijze
door tyrannen van allerlei slag en soort worden aangevallen, en dat zovelen onzer
de gevaren op een of andere flank onderschatten om uitsluitend oog te hebben voor
de gevaren die de andere beloeren’.
Twee andere baanbrekende essays zijn Shelley at Work, door Neville Rogers
(Oxford University Press) en The Mask of Keats, door Robert Gittings (Heinemann,
net als de volgende), een waardig tegenhanger van zijn John Keats, The Living
Year, dat drie jaar geleden is verschenen. Uiterst lezenswaardig zijn eveneens
Englishmen and Others, door A.J.P. Taylor (Hamish Hamilton), Harold Nicolson's
The English Sense of Humour (Constable), om de waarachtig briljante Bernard
Shaw, door S. John Ervine (zelfde uitgever), niet te vergeten. Voegt u daarbij The
Letters of William Blake, samengebracht en geïntroduceerd door Geoffrey Keynes
(Rupert Hart-Davis) en Arrows of Desire: A Study of William Blake and his Romantic
World (Museum Press). Deze beide laatste werken komen bijzonder goed op hun
tijd. Dit jaar, 1957, herdenkt de letterkundige wereld immers de tweehonderdste
geboortedag van de dichter-mysticus-kunstenaar William Blake.
Bondig samengevat ziet respectievelijk het interesse van elk dezer essays er als
volgt uit:
In 1946 overhandigde Sir John Shelley-Rolls, aan de vermaarde Bodleian
bibliotheek van Oxford een indrukwekkende hoeveelheid documenten nagelaten
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door zijn oudoom, de dichter Shelley. De schenking omvatte o.m. 14 notaboeken
van Shelley, een serie kladschriften van gedichten en prozawerk en 27 brieven door
Shelley eigenhandig geschreven. De documenten aldus door Sir John Shelley-Rolls
geschonken, kwamen zich op deze wijze voegen bij andere documenten die reeds
sinds 1893 in handen waren van de Bodleian. Een derde deel dezer documenten
is nog steeds in privé bezit. Een afschrift ervan op microfilm berust nu eenwel ook
in de bibliotheek.
Het is aan de hand van al deze, grotendeels onuitgegeven documenten dat Neville
Rogers ons tenlangelaatste een, naar alle vermoeden getrouw beeld ophangt van
de dichter Shelley als een methodische leer- en weetgierige en als een kloek denker,
‘een apostel van de geestessterkte’. En nogmaals steunend op al dit
documentenmateriaal, stelt de auteur opnieuw het wordingsproces samen van grote
gedichten als Adonais, Epipsychidion en Ode to the West Wind. Niet dat alle
interpretaties van dhr. Rogers noodzakelijkerwijze correct zijn. Maar het portret dat
hij schetst is alleszins veel geloofwaardiger en natuurgetrouwer dan de romantische
idee die wij sinds zowat anderhalve eeuw van hem hebben.
Het nieuwe boek van Robert Gittings is niet overomvangrijk. Nauwelijks 177
bladzijden. Tot de duurzaamste hoofdstukken die er in zijn vervat behoren de studie
over de invloed van Dante's Inferno op John Keats, over het laatste gedicht van de
dichter, The Cap and Bells dat ons nu wordt onthuld als een satyre op het
letterkundige toneel van zijn tijd, en de invloed van Chaucer's Troilus and Criseyde
op de gedichten die Keats aan Fanny Browne heeft opgedragen. Van ongemeen
belang zijn verder: een onderzoek in de familie van Keats en de verdere details die
Gittings ons verstrekt over Mevrouw Isabella Jones die hij in zijn voorgaand boek
The Living Year heeft geopenbaard als een tot nog toe onbekende, of alleszins
veronachtzaamde âme soeur van de auteur van de Lamia and other Poems, de
Hyperion en ander werk.
Englishmen and Others en The English Sense of Humour zijn geen essentieel
letterkundige werken. Zij zijn het niet omdat het behandelde thema slechts af en
toe, als het ware door een gril van het noodlot, literair is. Het gaat hier inderdaad
om gebundelde essays en kritieken. En zij zijn het ondanks alles, wegens het stijlen taalgehalte dat zij bevatten. Heeft b.v. Taylor enkele treffende dingen te vertellen
over Macaulay en Carlyle en over Disraeli, dan spreekt Harold Nicolson ons niet
uitsluitend over de Engelse humor maar ook o.m. over Swinburne en Baudelaire,
over de natuur in de Griekse poëzie.
Laat het toeval zijn of niet dat G.B. Shaw hier precies op deze plaats aan de beurt
komt. In elk geval was hij, net als A.J.P. Taylor links georiënteerd en bezat hij - de
iconoclastische Ier - een zin voor humor die misschien niet honderd procent Engels
was maar die desalniettemin door de Engelsen uiterst werd gewaardeerd en
gesmaakt. Het zou onbegonnen werk zijn hier de studie van St. John Ervine te willen
samenvatten. Zij telt zowat zevenhonderd grote pagina's. Ik beperk mij dus tot twee
opmerkingen: De studie van Irvine vervangt praktisch alle voorgaande over Shaw
en kan als een symbool van de ‘intoxicatie der ideeen’ worden beschouwd. Tevens
is zij een majestueus literair gewrocht ‘in her own right’.
Met beide Blake-werken zal ik me nu niet verder inlaten. Het tweede eeuwfeest
van zijn geboorte zal ongetwijfeld de gelegenheid bieden tot gedetailleerd
commentaar. En eer wij een paar maanden verder zijn, zal de lijst der Blake-studies
nog aangegroeid zijn. Toch moet ik aanstippen dat alle bestaande brieven
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van Blake afgedrukt zijn in het boek van Geoffrey Keynes. Met dien verstande dat
nog steeds 18 brieven van Blake zoek zijn. Van elf hunner is de volledige tekst
bekend. Van de rest, slechts enkele fragmenten.
Onder de rubriek ‘historiografie als literatuur’ moet ik vermelden: The New World,
het tweede deel van Winston Churchill's A History of the English-Speaking Peoples
(Cassell), The Early Churchills, door A.L. Rowse (Macmillan), en, van heel bijzonder
interesse voor de Nederlanden, Charlemagne: From the Hammer to the Cross door
Richard Winston (Eyre & Spottiswoode) en The Emperor Charles the Fifth, door
Royall Tyler (George Allen and Unwin). Deze vier werken (van de eerste twee
moeten nog delen verschijnen) bezitten de grote waarde elk voor zich baanbrekend
te zijn op historisch gebied, vooreerst wat de kijk op personen en gebeurtenissen
betreft, en qua taal en stijl een flink aantal literatoren beschaamd te maken.
Ik haast me te beklemtonen dat geen der romanciers die ik hier vermeld, tot deze
laatste categorie behoren. Eric Linklater, Rose Macaulay, Wyndham Lewis, Nicholas
Monsarrat en William Sansom behandelen de Engelse taal inderdaad met vaart en
brio. Zij behoren tot de bestschrijvende Engelse romanciers van vandaag. Toch zal
ik me niet met The Dark of Summer (Jonathan Cape) van Eric Linklater inlaten. Zijn
beste werk behoort, meen ik, tot het verleden. En wat hij thans schrijft blijft
lezenswaard, fraaie ontspanningsliteratuur, maar nauwelijks iets meer. Rose
Macaulay, daarentegen, blijft als steeds origineel, gracieus, spiritueel. Zij paart haar
zwak voor romantische avonturen aan een uitzonderlijk dichterlijk gevoelen voor
landen en steden. Tezelfdertijd hebben haar romans een spirituele inhoud, ik zei
haast, een spirituele tijding. In The Towers of Trebizond, (Uitg. Collins), groeit b.v.
Trebizond, de laatste uithoek van het Byzantijnse rijk, tot een centraal karakter in
de roman, en een symboool van de romantische, mystische en praktisch
ongenaakbare citadel: de Christelijke kerk. Op een gegeven ogenblik verplaatst
Rose Macaulay haar verhaal naar Jeruzalem. En een kort citaat uit wat zij over deze
stad schrijft dringt zich hier, naar mijn mening op. Te meer daar het alle kwaliteiten
inhoudt en beklemtoont die ik zojuist aanstipte: ‘Jerusalem is a cruel, haunted city,
like all ancient cities; it stands out because it crucified Christ; and because it was
Christ we remember it with horror, but it also crucified thousands of other people,
and wherever Rome (or indeed any one else) ruled, these ghastly deaths and
torturings were enjoyed by all, that is, by all except the victims and those who loved
them, and it is these, the crucifixions and the flayings and the burnings and the
tearing to pieces and the floggings and the blindings and the throwing to the wild
beasts, all the horrors of great pain that people thought out and enjoyed, which make
history a dark pit full of serpents and terror, and out of this pit we are all dug, our
rootsroots are deep in it, and still it goes on, though all the time gradually less. And
out of this ghastliness of cruelty and pain in Jerusalem on what we call Good Friday
there sprang this Church that we have, and it inherited all that cruelty, which went
on fighting against the love and goodness which it had inherited too, and they are
still fighting, but sometimes it seems a losing battle for the love and goodness,
though they never quite go under and never can’.
Wyndham Lewis, van zijn kant, die ons nog steeds doet wachten op het vierde
deel van zijn kwartet The Human Age (zie Streven, april 1956) laat zich eveneens
in met de Anglo-Katholieke kerk in zijn jongste roman The Red Priest (Methuen).
De held van de roman is een Anglikaanse priester van goeden
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huize, sportief, belust op macht, ietwat ‘exhibitionnistisch’ aangelegd die probeert
het Christendom met het Communisme te verzoenen. Hij herinnert sterk aan de
‘Rode Deken’ van Canterbury. Maar hij begaat de onvergeeflijke dwaasheid een
van zijn assistenten in een vlaag van opwinding te doden. Als hij zijn gevangenisstraf
heeft uitgezeten, trekt hij naar het land der Eskimo's waar hij op zijn beurt wordt
vermoord. De taal is gekneed en plastisch. Continuïteit in tijd, plaats en gedachten
kenmerkt de roman niet. Maar er zit vaart in, satyre, en, kwistig rondgestrooid, aardig
wat wijsheid, zoals deze: ‘People regard religion as something they learn at school
or get to know about from their parents; and there is the end of the matter. What is
learnt in that way is usually incredibly little. When adult life is reached all men and
women should have a fresh course of training in religion, which they can accept or
reject, but at least they should have an adult understanding of it’.
William Sansom's stijl komt die van Wyndham Lewis vrij nabij. Het verschil ligt
hem hoofdzakelijk in de inhoud. Wyndham Lewis is een denker, Sansom een
psycholoog. Lewis is satyrisch aangelegd. Sansom guitig en geestig. Lewis betoogt,
zelfs als hij er de schijn niet van heeft. Sansom verhaalt en vertelt. Zijn prisma is
hem helemaal eigen. Zijn jongste roman, The Loving Eye (Hogarth Press) bewijst
het nogmaals en is misschien wel zijn beste roman.
Nicholas Monsarrat is een totaal ander geval. Hij houdt van problemen. Nu eens
The Cruel Sea, dan weer, zoals in zijn onlangs verschenen The Tribe that lost its
Head (Cassell), het ontwakende Afrika: zijn haat voor de blanken en zijn bewustzijn
dat hij zonder de blanke zijn emancipatie niet met de voorgenomen spoed kan
verwerkelijken. Wijkt Monsarrat van de grote problematiek af om aan zuivere fictie
te doen, zoals in zijn The Story of Esther Costello, dan is de uitkomst minder gelukkig.
De verklaring daarvan moet gedeeltelijk worden gezocht in de stijl van de auteur.
Hij neemt zijn tijd om iets te zeggen en te vertellen. Hij is persoonlijk al te zeer met
de details belast om zich tot algemeenheden te beperken, en zijn taal is niet plastisch
genoeg om het woord van Mallarmé te bewaarheiden Suggérer c'est créer..
Resten, tot besluit, de twee romans Homecomings, door C.P. Snow (Macmillan)
en The Lighthearted Quest, door Ann Bridge (Chatto and Windus). Deze laatste is
een leuke mengeling van humor en avontuur in een Frans Marokkaans decor.
Homecomings, zijnerzijds, is het zesde deel van wat ik best kan bestempelen als
een Engelse A la recherche du Temps perdu, in een gezonder en meer actuele
‘temperatuur’. In de komende jaren en eeuwen zullen er naar alle waarschijnlijkheid
stemmen opgaan om te beweren dat Strangers and Brothers, de gezamenlijke titel
van deze romansymfonie van Snow, de belangrijkste Engelse roman van deze tijd
is.
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Literair-religieuze kroniek
Het geheim van de levensblijheid bij Chesterton
V. Rutten A.A.
‘HET geheim dat we allen zoeken, het geheim hoe wij het leven gelukkig moeten
maken, ligt niet in enige verstrooiing van het leven. Een groot aantal mensen
schenken op het ogenblik teveel aandacht aan het kruiden van het leven en te weinig
aan het leven zelf. Ik ben er volkomen zeker van, dat heel onze wereld zal eindigen
in wanhoop, tenzij er een manier gevonden wordt om de geest zelf, de gewone
gedachten die we op gewone tijden hebben, gezonder en gelukkiger te maken dan
ze, te oordelen naar de meeste moderne romans en gedichten, op het ogenblik
schijnen te zijn’. Zo tekende Gilbert Keith Chesterton drie maanden voor zijn dood
in een toespraak voor de Londense B.B.C. het probleem uit, waar heel zijn leven
van vervuld was geweest. Het probleem van alle tijden: de sleutel zoeken naar een
gelukkig bestaan. En waar het voor velen bij een zoeken is gebleven, heeft hij een
oplossing gevonden, die getuigt van zo'n vertrouwen in het goede van het leven,
van zo'n blije levensmoed, dat het werkelijk een verademing is ze te lezen tussen
alle onheilspellende lectuur van onze dagen. ‘Wat de wereld mankeert, schrijft hij
in zijn plan voor een nieuwe maatschappij, is, dat we ons niet afvragen wat een
gezonde wereld is’. We moeten een gezonde kijk op de wereld krijgen, we moeten
de dingen leren zien, zoals ze zijn. Dat is zijn antwoord op het probleem, dat is ook
zijn boodschap voor de mensheid.
Een kuiken kan bestaan om zichzelf te amuseren, om God te loven, ‘wij praten
alleen maar over succesvolle instellingen en nuttige mensen, d.w.z. we denken
alleen maar aan kuikens die meer eieren zullen leggen’. Dit is typisch Chesterton,
er klinkt de spontane blijheid doorheen om het bestaan, die kostelijke gave, als een
cadeau van een goede vriend. Toch ziet hij evenzeer de gebreken in deze wereld,
het kwaad was voor hem een verschrikkelijke werkelijkheid. Maar zijn dankbaarheid
voor het leven groeide, naarmate zijn schuldbesef sterker werd. Dit diepe
schuldbewustzijn zou hem tenslotte tot het christendom brengen, dat de macht had
om de zonden te vergeven, zodat hij weer gaaf tegenover het leven kon staan. Door
het geloof werd zijn blije dankbaarheid verdiept, zonder wezenlijk te veranderen.
Heel zijn wereldbeeld is een levendige bevestiging van de hoopvolle realiteit, dat
het christenleven wel een oneindige verheffing van het natuurlijke leven betekent,
maar absoluut geen oneindige kloof schept. Het sluit er integendeel ten nauwste
bij aan, en een eerlijk beleven van het menselijk bestaan is een wijd openstaan voor
de vreugde en de kracht van het christendom. Want het is dezelfde God die de
wereld schiep en herschiep. Daarom miskennen de christelijke waarheden de
natuurlijke waarheden ook geenszins. Ze zijn er eerder een verdieping en
vervolmaking van. Ze raken de schepping in haar kern en geven haar een scherper
reliëf.
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In Orthodoxie ontwikkelt Chesterton in grote lijn zijn gedachten over de schepping.
‘Mijn eerste en laatste filosofie, schrijft hij, leerde ik in de kinderkamer’. De sprookjes
uit zijn kinderjaren bleven hem heel zijn leven bij. Hij meende er iets in weerspiegeld
te zien van de werkelijkheid om ons heen. Om een paar voorbeelden te noemen,
van jongsafaan dacht hij, dat er een soort mysterieuze willekeur door het leven
speelde en ook op latere leeftijd nog, was het hem een ergernis, wanneer iemand
het opeenvolgen van twee feiten als volkomen vanzelfsprekend en dus noodzakelijk
vond. ‘In sprookjesland vermijden we het woord wet, maar in het land der wetenschap
zijn ze er dol op. Wij kunnen echter evenmin zeggen, waarom een ei in een kuiken
verandert, als dat we kunnen zeggen, waarom een beer in een sprookjesprins kon
veranderen’. Alleen woorden als toverspreuk en tovermacht kunnen hem hier
bevredigen, immers ‘dit is de enige manier om tot uitdrukking te brengen, dat er
geen logisch verband bestaat tussen vliegen en eieren leggen’.
Een ander punt van overeenkomst met het werkelijke leven zag hij in de
‘voorwaardelijke vreugde’. Als iemand tien sprekende olifanten en honderd
gevleugelde paarden bij testament cadeau kan krijgen, dan moet hij niet klagen als
de gestelde voorwaarden ook een beetje delen in de rariteit van deze schenking.
‘Hij moet een gevleugeld paard nl. niet in de bek kijken’. Het geluk leek van bepaalde
voorwaarden af te hangen en het was niet altijd duidelijk, waarom het nu juist zó
moest en niet anders. Maar hoe slecht Chesterton sommige dingen ook begreep,
het was voor hem een uitgemaakte zaak, dat het leven hem uiteindelijk was
toegevallen zonder dat hij er enig recht op had gehad en hij geloofde dan ook niet,
dat de dingen, in dit leven, zoals zijn kolenemmer en zijn boekenkast, zo
vanzelfsprekend waren, dat hij er niet gelukkig mee hoefde te zijn. Hij was blij met
alles, zelfs nat worden vond hij een genot.
Met een zeker heimwee heeft hij heel zijn leven teruggedacht aan zijn kinderjaren,
toen hij nog helemaal kon opgaan in die wereld vol wonderen en kostbaarheden.
Dat was ‘het werkelijk begin van wat een werkelijker leven had moeten zijn’, peinsde
hij in zijn autobiografie, want de wereld was immers niet veranderd, de mensen
veranderden, en niet altijd ten goede. ‘Maar hoe de mensen bewust te maken van
de heerlijkheid en de pracht van het leven in een omgeving, die hun eigen dagelijkse
kritiek behandelde als levend dood?’ Naargelang zijn eigen wereldbeeld scherper
werd begon zich ook een weg af te tekenen om de ‘levend dode wereld’ te doen
herleven.
Een eerste beginsel hiervoor was, dat we niet alleen te doen hadden met een
wereld vol wonderen, maar dat die wonderen ook iets betekenden. ‘Het was erg
vreemd, schrijft hij in Orthodoxie, dat één olifant een slurf had, maar dat alle olifanten
een slurf hadden leek wel een samenzwering. De herhaling in de natuur scheen
een opgewonden herhaling te zijn, als die van een boze schoolmeester die tien keer
achter elkaar hetzelfde zegt’. De natuur was verre van dood, zelfs ‘het modderigste
slootwater wemelde van binnenpret’. Overal was leven en alles leek bezield met
hetzelfde idee. Het gras scheen met alle vingers tegelijk tekens te geven. Wat de
wereld ook bedoelde, ze bedoelde het hevig.
Hij begon te geloven, dat die ‘tovenarij een tovenaar insloot’. Alles greep in elkaar
als een onmenselijk goed plan. Maar.... ‘als deze dingen ontworpen waren, dan was
er dus nog iemand anders: een wonderbaar en onzichtbaar Wezen, dat ze ontworpen
en bedoeld had. Er was een Vreemdeling die tegelijk een Vriend was; een geheime
Weldoener die de mensen vóór was geweest en die om
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hun te verwelkomen, de heuvelen en de wouden gebouwd had, die de zonsopgang
had ontstoken vóór hun ontwaken, zoals een dienaar het haardvuur ontsteekt voor
zijn meester opstaat’. Alles leek hem een persoonlijk geschenk voor ons van een
levende God: ‘Gun me een weinig tijd, ik zal ze niet allemaal kunnen waarderen,
als Gij zoveel deuren tegelijk openzet en mij zoveel geschenken geeft, Heer God’,
schreef hij in zijn notitieboek toen hij ongeveer twee en twintig jaar was. Als het
bestaan een ‘nachtmerrie was, dan was het een prettige’. ‘Oprecht pessimisme,
noemde hij dan ook, de onvergeeflijke zonde’.
Wie dit niet met hem hield, bestreed hij als zijn persoonlijke vijand. Ook de
christelijke leer leek hem zo'n sombere levensopvatting voor te staan en vergenoegd
las hij de artikels van haar bestrijders. Hierbij viel hem echter op, dat ‘waar de
moderne wereld het christendom zijn lichamelijke soberheid en kunstzinnige praal
verweet, deze wereld zelf verregaande lichamelijke weelderigheid aan even
verregaande afwezigheid van kunstzinnige praal bleek te paren’. Een degelijk
onderzoek naar de draagkracht van allerlei beschuldigingen en de inhoud van het
christendom deed hem ‘onthutst’ besluiten, dat niet het christendom ongezond was,
maar de beschuldigingen ertegen. Het was - om Chesterton's eigen beelden te
gebruiken - alsof een uitzonderlijk lang en mager man zich samen met een onooglijk
klein, rond heertje stond te verbazen over de wanstaltigheid van een gewone
gezonde mens, met als enige resultaat, dat daardoor hun eigen ongewoonheid
scherp aan de kaak gesteld werd. Want dat het christendom de enige gezonde
levensopvatting voorstond, dat leed voor hem nu geen twijfel meer. Wat hij moeizaam
verworven had als een kroon op deze wonderlijke wereld, dat wist hij nu met de
onwrikbare zekerheid van het geloof: er was een persoonlijke God, die een wereld
gemaakt had, onderscheiden van Hemzelf.
Nu wist hij ook wat de mysterieuze willekeur van het sprookje betekende in de
natuur: ‘Ik had gelijk, toen ik voelde, dat rozen rood waren door een soort vrije keuze,
het was de Goddelijke keuze’. God had deze wereld vrij geschapen, het was een
vrije gave aan ons.
Om deze vrije gave moet blije lofprijzing onze dagen vullen; het doel van dit leven
is waardering voor het mirakel van alle bestaan. Chesterton zag zichzelf
gerechtvaardigd, getuige zijn autobiografie, in zijn besef van het miraculeuze van
dit leven, dat immers was voortgebracht door ‘datgene wat slechts wonderen kan
voortbrengen’. Aan deze werkelijke wonderlijkheid ontlenen de sprookjes hun gloed.
In het ervaren van eigen rijkdom alleen al, zal de mens blijheid vinden: ‘om blijmoedig
gestemd te worden is een nieuwe en meeslepende taak nodig, waaraan hij zijn
kracht kan meten, zijn vermogens toetsen, en deze taak zal hem vast en zeker
blijmoedigheid schenken’.
Daarenboven - en hier ligt misschien wel de kern van de levensvreugde bij
Chesterton - ‘voor iedere man en vrouw, vogel, beest en bloem is het leven een
liefderoep om met onstuimigheid te worden beantwoord’. Weten, dat heel het leven
een persoonlijk geschenk is van de levende God, moet een mens wel van blijheid
vervullen. In het besluit van zijn Orthodoxie brengt Chesterton uitdagen zijn ‘laatste
dogma’ in het geding: ‘de mens is meer zichzelf, hij is meer mens, wanneer de
vreugde het fundamentele in hem is en de smart het oppervlakkige’. Zelfs lijden en
pijn zullen, als ze in vertrouwen worden gedragen, de vreugde geenszins vernietigen,
maar integendeel tot de zuiverste vreugde leiden, omdat ze onze betrekkingen met
God onverbloemd en onvervormd naar
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voren doen komen. Om deze betrekkingen moet lofprijzing ‘de polsslag van onze
ziel wezen’.
In de grond berustte heel zijn geluk op een diepe nederigheid, waarvoor zelfs de
gele ster van de paardebloem een ontstellende voornaamheid kreeg, daar ze iets
onverwachts en onverdiends was. De grootste dank kunnen we betonen door niet
alleen blij met de dingen te zijn, maar door ze ook op de juiste wijze tot hun recht
te laten komen. ‘Wij dienen God te bedanken voor bier en Bourgogne door er niet
teveel van te drinken’. Dit is essentieel voor de echte levensvreugde, dat men een
nederige, zichzelfbedwingende dankbaarheid bezit.... ‘het droeve gemis ervan in
onze tijd is naar onze vaste overtuiging de oorzaak, dat wij het leven cynisch
beschouwen als dor en saai, in plaats van kinderlijk als wonderbaar en verrukkelijk’.
Wij hebben gezondigd en zijn oud geworden, wij hebben de eeuwige gretigheid van
de jeugd verloren. We zijn onecht geworden en we lopen met ons hoofd in een wolk.
Het christendom wist hier echter een uitweg en kon de wezenlijke bedreiging die
de zonde voor onze blijheid betekende, weer in ongerepte vreugde doen verkeren.

De zonde en de vreugde van de Christen
De ervaring heeft geleerd, dat we op een of andere manier van de wereld moeten
leren houden, zonder ze te vertrouwen. Elke natuuraanbidding zal op de duur
ontaarden. ‘Het is geen losse praat om te zeggen van de god Pan, dat hij al gauw
zijn bokspoten vertoont.... omdat de aarde goed is, kunnen wij al haar wreedheden
imiteren, omdat sexualiteit gezond is, kunnen we allemaal gek worden van
sexualiteit’. Eerst het Geloof leert ons de diepere grond van deze gang van zaken.
‘Het goede, blijde nieuws, dat het Evangelie de mensen verkondigde, was dat van
de erfzonde’. Het geluk bleek dus werkelijk aan de ‘zotte draad van een conditie’ te
hangen.
Het leerstuk van de Val was een goed en blij nieuws voor Chesterton, omdat nu
de kostbaarheid van de schepping en haar kenmerk van liefde-gave onbezoedeld
bleef, en tevens, omdat de mens voortaan wist waar het gevaar dreigde, zodat veel
miserie en ontaarding voorkomen kon worden. Er was een zekere reserve nodig
tegenover de gevallen natuur, want er lag een breuk in ons evenwicht en we helden
over naar één kant. De hoogmoed, de neiging om alles op onszelf te laten
terugvallen, en de zelfzucht, die steeds de horizon wil vernauwen tot de grenzen
van ons ik, strijden om de eerste plaats in ons leven. Willen we alles toch zijn juiste
waarde geven, dan zullen we niet alleen de zelfzucht uit ons leven moeten weren,
maar zelfs bij alles onszelf in mindering moeten brengen, want ‘hoogmoed is de
vervalsing van de feiten door het binnendringen van het ik’.
Dit alles wist Chesterton uit zijn eigen leven. In zijn autobiografie bekent hij: ‘Ik
heb gezegd, dat deze ruwe, primitieve religie van dankbaarheid mij niet behoedde
voor de ondankbaarheid van de zonde, die mij waarschijnlijk juist daarom zo vreselijk
voorkomt, omdat ze ondankbaarheid is. Maar ook hier vond ik dat het antwoord me
wachtte. Juist omdat het kwaad hoofdzakelijk een kwaad van de verbeelding was,
kon ik slechts worden getroffen en gered door een opvatting van de biecht die een
einde betekent aan wat enkel eenzaamheid en geslotenheid is’. Hij werd katholiek,
omdat de Kerk weg wist met de zonde en hij bij Haar een nieuw leven kon beginnen.
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Hij wilde echt zijn, daarom kwam hij tot de Kerk, en echt zijn wilde voor hem zeggen:
nederig zijn, dankbaar zijn en blij. Na de biecht is ieder immers weer een ‘nieuw
experiment, als toen hij werkelijk pas vijf jaar was’; na de biecht staan we weer ‘in
het witte licht, aan het waardige begin van een mensenleven’. In De eeuwige Mens,
de Orthodoxie van zijn katholieke periode, vat hij de christelijke vreugde bondig
samen: het katholiek Geloof opent voor ons ‘niet alleen ongelooflijke hemelen, maar
ook een aarde, die aan anderen ongelooflijk toeschijnt’. St.-Franciscus van Assisië,
zijn jubelzang op de christelijke levensvreugd, werkt dit thema breder uit. ‘Het is niet
alleen waar, dat naarmate de mens minder aan zichzelf denkt, hij des te meer denkt
aan het geluk dat hem vergezelt en aan de gaven van Onze Lieve Heer. Het is ook
waar, dat het hem gegeven wordt, zoveel meer aan de dingen zelf te zien, naarmate
hij zijn aandacht meer op hun oorsprong richt; want die oorsprong is wel degelijk
een deel van die dingen en niet het geringste deel’. Het is God zelf, die ‘alles te
blinken zet en het met Zijn glorie doorstraalt’. God maakt de aarde voor ons
geloofwaardig en Hij is de bron van al onze vreugde.
Om deze vreugde werd het besef van zijn schuld tegenover God als een
brandende wond, en hij zag dat alleen dankbaarheid hier genezing kon brengen:
‘Dit is de grootste en heiligste onder de paradoxen, dat hij die werkelijk ervan
overtuigd is, dat hij nooit zijn schuld zal kunnen delgen, daardoor voor altijd zijn
schulden betaalt.... voortdurend zal hij bezig zijn zijn lasten van zich af te gooien in
een bodemloze diepte van onpeilbare dankzegging’. Wat hij vroeger voor sombere
levensverachting had aangezien, zoals versterving en zelfverloochening, bleek nu
een spontaan gevolg te zijn van dit diepe schuldbesef en een antwoord op Gods
oneindige liefde voor ons. Getroffen door Gods liefde begon St.-Franciscus te waken
en te vasten en ‘het was geen diëet of Stoïcijnse levens-eenvoud, ook geen
zelfverloochening louter in de zin van zelfcontrole. Het was zo iets positiefs als een
passie; het leek wel zo positief te wezen als een genot. Hij zwolg het vasten, zoals
een ander spijzen zwelgt.... Juist deze positieve hartstochtelijkheid staat de moderne
geest tartend in de weg, waar het gaat om het hele probleem van de genotsjacht’.
Er bestaat een wérkelijke vreugde in dit leven. ‘De vreugde die de kleine
openbaarheid was van de heiden, is het reusachtig geheim van de christen’. Maar
om deze vreugde te vinden is één ding noodzakelijk. We mogen ons niet laten
bedelven onder ‘een vloed van minderwaardige uiterlijkheden die ons geen tijd meer
gunnen voor geestelijke rust en bezinning of voor scheppende activiteit van
binnenuit’. De dingen te durven zien zoals ze zijn, met hun eigen zin en werkelijkheid,
eerbiedig het mysterie van alle zijn te durven beleven, klein te durven zijn tegenover
Gods machtige Liefde-vloed en zich erdoor durven laten overrompelen, dat is het
geheim van Chesterton's levensblijheid, dat is zijn boodschap, ook voor onze tijd.
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Brief uit Wenen
Wie wordt Bondspresident?
Prof. Dr. Otto Forst de Battaglia
VROEGER dan algemeen verwacht werd, is er klaarheid gekomen omtrent de
opvolging van Theodor Körner, de op 4 januari ll. overleden Oostenrijkse
bondspresident. Parlementaire kringen uit de beide regeringspartijen hadden, om
verschillende redenen, gewenst dat de nieuwe president zou aangeduid worden
door een vergadering, samengesteld uit de Nationale Raad en de Bondsraad. Dit
zal nu niet gebeuren. In overeenstemming overigens met de grondwet zal het volk
zelf, direct, zijn president verkiezen. De bemoeiingen om een gemeenschappelijke
kandidaat van de twee regeringspartijen, de O.V.P. (Oostenrijkse Volkspartij) en de
S.P.O. (Socialistische Partij Oostenrijk), voor te dragen, zijn mislukt. Ten slotte zal
de strijd slechts gaan tussen de universiteitsprofessor Dr. Wolfgang Denk, die boven
elke partij staat maar door de O.V.P. en de F.P.O. (Vrijheidspartij Oostenrijk) wordt
gesteund, en de vice-kanselier Dr. Adolf Schärf, de leider van de S.P.O., die daarbij
mag rekenen op de steun van een gedunde K.P.O. (Communistische Partij
Oostenrijk).
Voor buitenstaanders heeft deze stand van zaken iets paradoxaals: de twee
regeringspartijen, die slechts enkele maanden geleden een coalitie hebben
aangegaan, steunen ieder een andere kandidaat. De O.V.P. zoekt het
bondgenootschap van de F.P.O., en de Socialisten dat der Communisten, hun
doodsvijanden: ieder der beide regeringspartijen zoekt hulp bij een der
oppositiepartijen. Dat deze laatsten van een eigen kandidaat afzien, is heel
begrijpelijk: ze willen hun nederlaag van de jongste verkiezingen niet bevestigd zien.
Door deze combinaties komen ze bovendien een stap dichter bij wat ze met alle
kracht nastreven: de F.P.O. wil een anti-marxistisch burgerblok, de K.P.O. een
marxistisch eenheidsfront. Grote politieke kunst zal nodig zijn vanwege
bondskanselier Raab en de gematigde socialistische leiders, om de zwart-rode
coalitie na de verkiezingen te herstellen. Dat ze daarin zullen slagen, is wel te
voorzien, ja, zelfs waarschijnlijk.
Onbevooroordeelde waarnemers vragen zich af, waarom zowel de O.V.P. als de
S.P.O. geen nadrukkelijke pogingen hebben aangewend om een
compromiskandidaat te vinden. Bij de O.V.P. ligt de oorzaak voor de hand. Een
compromis met de S.P.O. zou tot gevolg gehad hebben dat ze de beslissing in feite
aan deze laatste overliet, terwijl haar overwicht op de F.P.O. groot genoeg is om
slechts tot geringe concessies verplicht te worden. Onbegrijpelijk echter blijft de
koppigheid van de Socialisten. Zelfs met de steun van de Communisten, die toch
maar hinderlijke en meer dan ooit verdachte partners zijn, hebben zij geen kans om
te zegevieren. Veel verstandiger waren zij geweest, indien zij een voor de
Communisten onaanvaardbare kandidaat, als Helmer, de minister van Binnenlandse
Zaken, hadden voorgesteld, tegen de verzekering dat de O.V.P. dan een kandidaat
zou voordragen die al even onaanvaardbaar was voor de nazigezinde aanhangers
van de F.P.O.: een Figl, een Hurdes. Dan was een tweede stemronde onvermijdelijk
geweest, en dan had Helmer kans gehad om gekozen
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te worden met de stemmen van de F.P.O. De O.V.P. had dan van haar kant twee
andere kandidaten, de chirurgen Böhler en Schönbauer, in reserve kunnen houden,
aan wie ook socialisten hun stem konden geven. Al deze combinaties behoren nu
echter tot het verleden. De beslissing van de S.P.O. op 8 februari, om vice-kanselier
Schärf te presenteren, heeft alle compromis uitgesloten.
Schärf is een sympathiek en te waarderen pretendent. Hij is op 20 april 1890
geboren te Nikolsburg in Moravië (huidig Tsjecho-Slowakije). Als arbeiderszoon,
als werkstudent, later als advocaat en secretaris van de partijvoorzitter Seitz, is hij
steeds een overtuigde en edelmoedige verdediger van een gematigd socialisme
geweest. Driemaal heeft hij wegens zijn overtuiging in de gevangenis gezeten: in
1934 na de socialistische februari-putsch, in 1938 en 1944 onder het Derde Rijk. In
april 1945 trad hij in de coalitieregering van het herrezen Oostenrijk als vice-kanselier,
en deze waardigheid heeft hij sindsdien, onder de O.V.P.-kanseliers Figl en Raab,
ononderbroken bekleed. Hij is een fijn ontwikkeld en beminnelijk man en een handig
politicus. Twee dingen in hem zijn daar echter, op verrassende wijze, mee in
tegenspraak: hij heeft een geschiedenis van Oostenrijks jongste verleden uitgegeven,
welke heel interessant doch helemaal niet sine ira et studio geschreven is, en, in
tegenstelling met vele andere socialistische leiders, is hij anticlericaal. Dit laatste
vooral zal bij de komende verkiezingen in zijn nadeel uitvallen. Zijn antipathie tegen
de ‘Rotenburgstrasse’, de aartsbisschoppelijke curie te Wenen, steekt hij niet onder
stoelen of banken. De curie kan hem onmogelijk dezelfde waardering toedragen
als ze tegenover Körner deed, die toch ook socialist was, maar zo graag naar de
kerk ging en met de hoogste kerkelijke eerbewijzen begraven is. Schärfs houding
is des te betreurenswaardiger daar zijn dochter en enig kind - zijn zoon is in de
jongste oorlog als soldaat van de Wehrmacht gesneuveld - katholiek is. Laatst kwam
zijn kleinzoon, waar hij dol op is, naar opa in de kanselarij gelopen met een groot
gebedenboek in de hand! In Schärf herhaalt zich wat we reeds hadden gezien bij
Karl Renner, de vroegere socialistische bondskanselier: Renners dochter was ook
katholiek, en bij de dood van haar vader heeft ze slechts met tegenzin ingestemd
met de niet-christelijke begrafenis welke de socialistische partijleiding toen nodig
achtte.
De kandidaat van de O.V.P. en de F.P.O., Prof. Denk, staat daarentegen bekend
als een praktizerend katholiek. Men kan over de omstandigheden welke zijn
kandidatuur begeleiden, oordelen zoals men wil, maar in ieder geval voldoet hij aan
de hoogste eisen die men aan een Oostenrijks staatshoofd kan stellen.
Wereldberoemde arts, mensenvriend die duizenden aan zich verplicht heeft,
hoogstaand humanist, bekwaam redenaar, waardige verschijning, voortreffelijke
huisvader, spreekt zijn figuur tegelijk tot het hart en het verstand van de kiezers. Te
Linz geboren op 21 maart 1882, was hij achtereenvolgens assistent van de gevierde
Eiselsberg, hoofdarts van het Rudolf-hospitaal te Wenen, professor aan de
universiteit te Graz en, sinds 1931, opvolger van Eiselsbergs antipode, de niet
minder geniale Hochenegg. Denk heeft de roemvolle traditie van de Weense
chirurgische school hoog gehouden en verrijkt. Bovendien heeft hij zich in de Weense
kringen een naam verworven als kunstverzamelaar. Zijn huis in de Wickelburggasse
is met een voorname smaak ingericht. Hij heeft een zoon die een belangrijke plaats
bekleedt in de industrie, en een dochter, wier echtgenoot de traditie van een familie
die zich in de kunstnijverheid verdienstelijk heeft gemaakt, voortzet. Zijn zes
kleinkinderen zijn, sinds de 12e februari, de dag dat
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de kandidatuur van hun grootvader officieel werd meegedeeld, geestdriftig opgetogen
over de eer die nu ook hún deel wordt.
Aan de zege van Prof. Wolfgang Denk valt nauwelijks te twijfelen. Volgens de
resultaten van de jongste verkiezingen voor de Nationale Raad zullen hem
waarschijnlijk reeds in de eerste stemronde meer dan de helft der stemmen te beurt
vallen. En zo zal de grap bewaarheid worden, welke in Wenen sinds enkele weken
mondgemeen is geworden: de eerste republiek was niet te redden omdat Eiselsberg
toen niet als kandiaat voor het presidentschap gesteld werd en er dus niemand was
om de uitwassen uit te snijden; nu echter ziet men alleen naar chirurgen uit, en het
is een verheugend teken dat men zo vele heelmeesters bij de hand heeft:
Schönbauer, Böhler, Denk. Van deze laatste mogen we verwachten dat hij ook als
bondspresident, waar het nood doet, het mes zal zetten in de gevaarlijke kankers.
Want ook als politicus heeft hij de scherpe blik, het onfeilbare flair, en de vaste hand
van de chirurg.
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Culturele kroniek
Dr. L. van Egeraat
De Italiaanse volksaard
DE Italiaanse volksaard heeft, naar het mij lijkt, als grondmotief het realisme, in
deze zin dat het leven niet gewichtiger moet worden voorgesteld dan het is, dat het
tenslotte erg simpel is en erg eenvoudig. Juist voor ons Nederlanders - die zo sterk
neigen naar strakheid en gewichtigheid - is daarom een verblijf temidden van het
Italiaanse volk een waarlijke verkwikking, wij worden er verrukt door een leven van
uitzonderingen. In Italië heerst de vrijheid van de kinderen Gods. Die vrijheid vangt
u op, gooit uw masker af en gunt u - wat men in Nederland zo zelden verdraagt uw eigen leven. Het lijkt in Italië, alsof een last van u is weggenomen. De Latijnse
wijsheid, dat de dingen gewoonlijk uit zichzelf beter zijn dan de mensen hen maken,
straalt u van alle kanten tegen. De dingen moeten rijpen, farsi da se, zegt de Italiaan.
Een persoon, die troppo preciso is, wordt niet geliefd. Het is een feit, dat artsen die
pillen voorschrijven, daarmee in Italië weinig succes hebben. De Italiaan geeft zich
precies zoals zijn natuur is. Hij let nooit op wat anderen van hem zeggen, kleedt
zich op zijn werk in een onmogelijke dracht (beschouwt dit als vanzelfsprekend),
maar in zijn vrije tijd uiterst elegant, zonder meer te willen schijnen dan hij is. Het
type van de vrek is in de Italiaanse literatuur zeldzaam, want een al te grote
bezorgdheid past niet bij het realisme. De Italiaan behoeft na gedane inspanning
nooit ‘tot zichzelf te komen’, omdat hij altijd zichzelf is. Hij geniet de volle maat van
levensvervoering, enkel in het genoegen van het loutere zijn. Een feest behoeft in
Italië geen enkel motief te hebben, omdat het motief voor een feest in het feest zelf
ligt.
Het realisme kan wel eens zodanig sterk worden, dat men zeer ogenblikkelijk
gaat functioneren. De actie wordt dan meer cumulatief dan continu, de Italiaanse
geschiedenis geeft daarvan voorbeelden. Nergens in Europa worden de doden zo
snel begraven als in Italië. Van de moorden wordt ⅔ zonder voorbedachten rade
gepleegd. Zonder het sfogo, het stoom afblazen, is de Italiaan onbestaanbaar. Ook
de gesticulaties zijn een uiting daarvan. De Italiaan is door dat alles een extrovert
type en verschilt in dit opzicht van de Spanjaard. Deze laat in zijn taal alles wat
onnodig is schieten. Hij zegt ‘observador’, de Italiaan echter laat het ‘osservatore’
van zijn lippen vloeien en proeft daarbij de schoonheid van zijn taal zodanig, dat hij
haar wil demonstreren.
Als gevolg van dezelfde realiteitszin wordt ook de liefde zelden door zakelijke
overwegingen doorkruist. Anders dan vaak in Frankrijk bemint men hier niet ‘pour
arriver’. Hoewel het Italiaanse leven niet kuis te noemen is, wordt het wel door een
sterk gevoel voor de realiteit beschermd. Zodra bijv. de vrouw echtgenote en moeder
is geworden, verandert zij van een door ieder achterna gelopen wezen tot een halve
Madonna. Hetzelfde realiteitsgevoel leidt ertoe, dat verdiensten van anderen grif
worden erkend en de Italiaan niet jaloers is. Eveneens veroorzaakt het realisme,
dat in Italië niets natuurlijker is dan het bovennatuurlijke. Het godsdienstige en
religieuze leven is ontvankelijk en kinderlijk. Met God en zijn heiligen gaat men om
als met kameraden. Het geloof
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en het kerkelijk leven zijn niet slechter of beter dan bij ons, maar anders. De Italiaan
heeft in alles de grote lijn voor ogen, waar wij Nederlanders peutermensjes zijn. In
onze huizenbouw accentueren wij de details, in Italië bouwt men grandioser. Zo
gaat het ook in het religieuze leven: of er in een kerk een kleedje verkeerd ligt of
een stoel al dan niet op de juiste plaats staat, is niet belangrijk, want ondanks deze
kleinigheden kan het leven toch zeer sterk met de eeuwigheid zijn verbonden en is
dat ook inderdaad. Men houdt er de fundamentele beginselen voor ogen en leeft
verder onder de wet van de vrijheid en de liefde, waar wij Nederlanders gemakkelijker
leven onder die van de vrees. De Italianen bidden zeer devoot, zich niets aantrekkend
van hun omgeving en van menselijk opzicht. Zijn zij echter klaar met het gebed, dan
staan zij blij op, groeten andere kerkgangers en maken met hen een praatje. De
gewijde ruimte schijnt plotseling verbroken, een vroom omhulsel weggeworpen.
Althans in ónze ogen schijnt dit zo, omdat voor ons de kerk als gewijde ruimte blijft,
ook als wij het gebed hebben beëindigd. In Italië echter beweegt men zich niet in
vrees voor God door de kerk, maar in speelse blijdschap, omdat men in het huis
van de goede Vader is.
Naar twee verschillende richtingen werkt dit realisme zich nu uit. De ene wordt
gesymboliseerd door de levensvisie van Franciscus, de andere door die van
Macchiavelli.
Van Sint-Franciscus komt de welhaast kinderlijke en aesthetische
levensbeschouwing, die gevoel boven ratio stelt. Deze aesthetische levensvisie
stelt de vormzijde voorop, zoals blijkt in zowel kunst als landschap. Het natuurlijke
wordt aanvaard als een godsgeschenk en het talent verrukt iedereen. ‘Hij is niet als
anderen’ impliceert bijna steeds eerbied en bewondering. Een man met een
mandoline is een man met geluk en een met lange haren is welhaast een cherubijn.
Een der eerst ontwakende gevoelens is het schoonheidsgevoel, dat zich openbaart
in allerlei kleinigheden: hoe een balkon versierd is met bloemen, hoe een vrouw
steeds kaarsrecht loopt en, zonder indecent te worden, steeds haar natuurlijke gratie
vertoont, in de manier waarop de bomen precies op de juiste punten in het landschap
geplaatst schijnen te zijn. Zeer veel waarde hechten de Italianen dan ook aan de
uiterlijke verschijning. Het dragen van shorts en het rondlopen met opgestroopte
mouwen geldt, buiten de uitgesproken badplaatsen, als onbeschaafd.
Andere trekken van de Franciscaanse levensvisie zijn de zeer grote toegeeflijke
gezindheid en de liefde voor het kind. De kinderen staan in het hart der samenleving
en in hen wordt de tastbare goedheid van het leven gerealiseerd. Het kind is in Italië
álles, wat ook een gevolg is van het feit, dat de schoonheid der jeugd in dit land
snel verwelkt is en men de elders bestaande verering voor de jeugd op de kinderen
overdraagt. De mooiste speelgoedwinkels bevinden zich in Italië. Elke vader en
moeder doet waar het kind zin in heeft. Wanneer men nu echter anderzijds ziet, hoe
de kinderen zeer gehecht zijn aan hun ouders, zal men niet langer van verwennerij
spreken. De kwestie is nl. deze, dat de Italiaanse kinderen zich ook onder elkaar
zeer vrij en ongedwongen, ja hoffelijk, gedragen. De ouders willen deze
ongedwongenheid aanwakkeren en behandelen hun kinderen daarom met de tere
bezorgdheid van de ouderen, maar tevens in de sfeer van partnership, als gelijken
dus. Een ander, niet bedoeld, gevolg daarvan is wel, dat de kinderen snel volwassen
zijn. In elk geval ontstaan door dat alles
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nauwe gezinsbanden, die ook gehandhaafd blijven wanneer de kinderen getrouwd
raken. Tegen Kerstmis reist men vaak meer dan 1000 km ver om de feestdagen bij
zijn ouders te vieren. Grappen op schoonouders zijn zeldzaam. Het meest vereerd
is de grootmoeder, die - is zij eenmaal de vijftig gepasseerd - alles regeert en een
conservatief element in de Italiaanse samenleving brengt. De Italiaanse
familiesolidariteit is de ruggegraat van vele handels- en industriële ondernemingen.
Tegenover Franciscus staat Macchiavelli, ook een klare realist, maar nu in deze
zin, dat het verstand zegeviert boven de emotie. Ook diens levensvisie openbaart
zich in de Italiaanse volksaard. De in het Frans veel voorkomende è-klank drukt
maat en balans uit, de Fransman is daarom vooral ratio. De a en de o van de
Spanjaard duiden op passie. De Italiaan beweegt zich daar tussenin: zijn passie
wordt gescherpt door de ratio: hij drukt zich uit in scherpte, in de i-klank. Deze klinker,
de meest geprononceerde van alle, komt in het Italiaans meer voor dan in enige
andere taal. Daaraan zou kunnen beantwoorden een scherp gericht zijn van de
spreker op een bepaald doel (de Italianen zijn ook goede schermers). De Italiaanse
historie en politiek is vol van Macchiavellistische trekken.
De cultus der persoonlijkheid is dus in Italië sterk ontwikkeld. Het individu benadert
het leven enerzijds in kinderlijke onbevangenheid, anderzijds scherp rationeel. Het
contact nu tussen deze ontwikkelde persoonlijkheden leidt tot enige nieuwe trekken
in de volksaard, die als gevolgen van de vorige zijn te beschouwen.
Daartoe behoort de theorie van het dubbele geloof. Er bestaat een
onverzoenlijkheid tussen het vlak, waarop de persoon en waarop de staatsburger
leeft. Men noeme het humanisme of anarchisme, maar de Italiaan valt snel terug
op een persoonlijk vlak. De Italiaanse mens is groot, de Italiaanse staat vaak klein.
Het denken in en vanuit de staatsidee is weinig ontwikkeld. De vele oorlogen en
vreemde heersers hebben, evenals de stedencultuur, deze trek gevoed. De in
Engeland zo levende ‘common’-gedachte is in Italië weinig bevorderd. Daardoor
ontstond vaak een gebrek aan evenwicht tussen de sterke individuele vrijheid en
de verwaarloosde politieke. Steeds is de Italiaan in oppositie tegen het gezag. De
belastingontduiking hangt hiermee samen. Zo ook het feit, dat Italië wel goede
vliegers, schermers en motorrijders heeft, doch zelden goede formaties. Bepaalde
militaire nederlagen zijn aan dit individueel anarchisme te wijten. Het bandietendom
komt in Italië niet méér voor dan elders, maar het wordt er geïdealiseerd: de bandiet
is geen aanrander der gerechtigheid, maar een verdediger ervan. Het individu scheidt
zich steeds af van een samenleving, waarin het geen erkenning vindt. Het wordt
dan ontdekkingsreiziger als Columbus, kunstenaar als Michel Angelo, avonturier
als d'Annunzio, of simpelweg schuimer als Ghino. Maar in alle gevallen wordt het
geëerd, omdat het de geheime wensen van elke Italiaan realiseert.
Als uitingen van deze karaktertrek zijn eveneens te beschouwen de zeer
persoonlijke conversatie van de Italiaan, alsmede het lawaai (de claxon is een uiting
der persoonlijkheid, maar anderzijds wordt dit lawaai door de vreemdelingen veel
te overdreven voorgesteld) en het chaotisch lijkende verkeerswezen, waarin de
‘common’-gedachte geheel schijnt te ontbreken en ieder zijn eigen weg zoekt.
Terzake van het verkeer passe men echter op: het chaotische is meer schijn dan
werkelijkheid. Er wordt in het verkeer veel meer geïmproviseerd dan wij
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gewend zijn, kwesties van voorrang en dergelijke worden er opgelost van geval tot
geval, soepel en naargelang de concrete siuatie dat eist. Het verkeer is vloeiender,
maar het aantal ongelukken minder dan in noordelijker landen: Italië is op twee na
het veiligste land van Europa.
Het realisme (en vooral de trek van Franciscus) kan ook naar de zijde van het
scepticisme worden omgebogen. De grootsheid van het verleden hangt als een
schaduw over het heden. Een eeuwenlange cultuur veroorzaakt, dat men de
betrekkelijkheid der dingen sterk gaat inzien. Het scepticisme gaat zover, dat de
Italiaan zelf niet meer gelooft wat hij gelooft. Hiermee samen hangt de berusting.
De armen huldigen het ‘non te ne incarica’ (trek je er niets van aan), de rijken het
‘acqua che corre non porta veleno’ (stromend water draagt geen gif). Het lot moet
zijn loop hebben: deze opvatting is typisch Italiaans. Het dolce far niente zou
eveneens met de berusting kunnen samenhangen, ware het niet, dat het niet bestáát!
Wanneer de buitenlander 's middags de Italianen ziet slapen, dient hij te bedenken,
dat zij 's morgens vroeg al met werken zijn begonnen en straks tot 8 of 9 uur zullen
doorwerken. Wanneer men ziet, hoe de piazza van elk plaatsje, vooral in het zuiden,
alle uren van de dag vol mensen is, die niets anders doen dan wandelen, moet men
beseffen, dat de piazza de eigenlijke woonruimte van de zuiderling is. Maar op die
piazza worden dan ook de zaken gedaan, die elders op het bureau of aan de
borreltafel tot stand komen. Er wordt in Italië juist zeer hard gewerkt. De naoorlogse
industriële expansie is na de Duitse de grootste van Europa, die van de mijnbouw
is de grootste ter wereld.
Om zich temidden van ontwikkelde individuen staande te houden, moet men
zorgvuldig nagaan wat anderen willen en doen. Doordringende mensenkennis is
een eigenschap die men bij Italianen a priori moet onderstellen; in het onderling
verkeer wordt zij frequent in praktijk gebracht. Ieder, zo wordt ondersteld, zal steeds
zijn eigen voordeel weten waar te nemen. Doet zich daartoe de gelegenheid niet
voor, dan zal hij deze weten te máken door een combinazione, een handig gebruiken
van gegeven en geëigende omstandigheden. Het intellectualisme wordt hier tot
uiterste voorzichtigheid, list en zelfs perfiditeit. Dit losgebroken intellectualisme
vertoont zich in een veelvuldige vermenging van economie en religie, die de
Italiaanse historie kent. Pisa laat zijn Campo Santo bedekken met aarde uit
Jerusalem: de uitvarende schepen hebben dan meteen een retourlading. Duidelijker
en belangrijker zijn de combinazioni op het stuk der buitenlandse politiek. Men wacht
tot andere mogendheden hun moeilijkheden hebben en dan concessies moeten
doen (1870, 1911, 1915, 1934-38) en noemt dit dan heilig egoïsme.
De vreugde aan de eigen persoonlijkheid, die enerzijds leidt tot verzwakking van
de commongedachte, veroorzaakt anderzijds een sterk ingenomen zijn met zichzelf.
Vandaar stamt de behoefte aan bijval en erkenning, alsmede de neiging om ‘fare
una buona figura’. Daarbij komt dan een minderwaardigheidsgevoel, dat zich vaak
gaat uiten in show. In zijn groot verleden vindt de Italiaan steun bij het poneren van
deze show. Aan de antiek-Romeinse universaliteit is de triomfale representatie
verbonden, o.a. door di Rienzo, de pausen, Macchiavelli en Mussolini ten toon
gespreid. De dichter Carducci ontketende in de 19e eeuw het ideaal der ‘romanità’,
doch daarmee tevens een golf van frase en pathos. Beide gaan vaak in tijden van
verval als gifplanten in de Italiaanse volksaard woekeren.
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Literaire kroniek
‘La Chute’ van Camus
Jean Dax
TE Amsterdam, in een van de drankgelegenheden die je slechts met een zekere
schaamte betreedt, vertelt Jean-Baptiste Clamence zijn leven aan een landgenoot.
Jaren geleden was hij in Parijs een vooraanstaand advocaat, die geen weduwe kon
ontmoeten zonder ontroerd te worden en op straat geen blinde kon voorbijlopen
zonder hem ostentatief de hand te drukken. Hij teerde op zijn benijdenswaardige
morele welstand en zijn voldaan geweten. Het bewustzijn van zijn voortreffelijkheid
gaf hem het gevoel, als een uitzonderlijk wezen, boven de anderen te staan. Op
een avond echter ontdekt hij zijn ware zelf. Op het ogenblik dat hij een van de
Seinebruggen oversteekt, hoort hij een vrouw schreeuwen die verdrinkt. Hij ziet
lijdzaam toe: in november is het water te koud. Om zich niet te verontrusten koopt
hij de volgende dagen geen krant, maar van dan af kent hij rust noch vrede meer.
Bij tussenpozen slaat hem een geheimzinnige lach in de rug. Om die obsessie te
ontvluchten grijpt hij naar wijn en vrouwen, maar de lach klinkt steeds weer op. Ten
slotte ziet hij maar één uitweg meer: de ascese van de zelfbeschuldiging. De ijver
waarmee hij zijn gebreken aan om het even wie opbiecht, geeft hem meteen het
recht om alle mensen te beschuldigen. Op die wijze herstelt hij de illusie van zijn
uitzonderlijkheid.
Op zichzelf beschouwd is La Chute een meesterwerk van dubbelzinnigheid. Meer
nog dan in Caligula dreigen hier de vele neventhemata het hoofdthema aan de
aandacht te onttrekken. Deze onduidelijkheid van de hoofdlijn is wellicht het gevolg
van de streng objectieve houding welke Camus aanneemt tegenover zijn held en
welke er hem b.v. toe bracht om zijn verhaal te situeren in Amsterdam, ver van het
hem zo vertrouwde middellandse-zee-gebied. Het boek worde in ieder geval best
tweemaal gelezen.
Camus heeft hier, in de logische lijn van zijn geestelijke ontwikkeling, een uiterste
punt bereikt. Dit ligt echter zo ver van de vorige stadia verwijderd, dat wij de ons
bekende Camus, hier, bij een eerste lezing, slechts moeilijk terugvinden. De ironie,
welke steeds een van de grondtrekken van zijn werk is geweest, maar tot nog toe
beheerst bleef en ingehouden, slaat in La Chute om in een bitter sarcasme, dat zijn
stijl koud maakt, cerebraal en snijdend als een stilet. Maar deze verscherpte vorm
is slechts de uitdrukking van een grondige verandering in de inhoud: het object zelf
van het werk is veranderd. Wel blijft deze wrange monoloog trouw aan Camus'
pedagogische methode, welke de lezer tot bezinning wil brengen. In tegenstelling
met zijn vorige werken, waarin Camus zich, van uit een hartstochtelijk geloof in de
mens, steeds tegen de zinloosheid van het bestaan bleef verzetten, biedt La Chute
een tragisch beeld van het ongeneeslijk ongeluk van de mens, wanneer hij uitsluitend
op zichzelf is aangewezen. Tot nog toe werd het zinloze van het bestaan meer als
een objectief gegeven gezien, dat door een vitale instelling van de mens kon worden
overwonnen: oorlog, pest, armoede waren werkelijkheden die de zin van het leven
in twijfel
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trokken, maar waartegen de mens zich zegevierend kon verzetten. Thans wordt
deze zinloosheid als het ware verinnerlijkt, zij openbaart zich als de wezensgrond
van de mens zelf. Van de vele idolen welke Camus op zijn weg reeds omverwierp,
bleef er slechts één overeind: de mens. Met La Chute valt ook hij.
Het gaat hier niet alleen om een Parijse advocaat, het gaat om de mens zonder
meer. Clamence is het prototype van de zinloze mens. Hij is, zoals trouwens alle
helden van Camus, tegelijkertijd zichzelf en de anderen. Met zijn meesterlijk
geënsceneerde monoloog bedoelt hij niets anders dan zichzelf met zijn toehoorder
te vereenzelvigen. Duidelijk wordt dit aan het einde van het verhaal, wanneer
Clamence zijn toehoorder de gelegenheid geeft om, op zijn beurt, zijn levensbiecht
te spreken. Dan vernemen wij dat ook deze advocaat is te Parijs, en hij zal nu wel
niets anders doen dan de biecht van Clamence herhalen. Alle mensen zijn gelijk
en het antwoord op de levensvraag is vooraf geweten.
De mens maakt de bittere ervaring door van zijn eigen zinloosheid. Maar het
merkwaardige in de ontwikkeling van Camus' gedachte is, dat hij hier de mens zelf
verantwoordelijk stelt voor deze zinloosheid. De verdrinkingsepisode maakt dit
duidelijk. Zij is de sluitsteen, het keerpunt van het verhaal, en niet zonder reden
staat zij precies in het midden van het boek en herinnert de geheimzinnige lach er
verder herhaaldelijk aan. In het leven van Clamence had zij een heilsbetekenis
kunnen hebben. Zij was het genade-moment waarop hij zich, door overgave aan
de evenmens, van zijn hoogmoed had kunnen bevrijden. Bevrijding is eerst dan
mogelijk wanneer de mens het ghetto van zijn zelfbekommernis ontvlucht om de
verantwoordelijkheid over zijn naaste te aanvaarden. Doch Clamence, die
noodlijdenden graag van uit de hoogte bejegende, weigert hier de toegestoken hand
en sluit zich op in zijn egoïsme. Hij is verloren. De waarschuwende stem blijft nog
wel tot hem doorklinken, maar vindt geen gehoor meer. Voor hem is geen verlossing
meer mogelijk. De laatste regels van het boek zijn in dit opzicht sprekend. Wanneer
Clamence zijn landgenoot de mogelijkheid van een tweede verlossingsaanbod en
de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid in de mond legt, wimpelt hij dit
onmiddellijk af met de woorden: ‘We mogen gerust zijn! Nú is het te laat, het zal
steeds te laat zijn. Gelukkig maar!’
Op deze weg kan Camus niet meer verder. De louter menselijke dimensie, waarin
hij zich, met uitsluiting van elke vorm van transcendentie, steeds heeft opgehouden,
is uitgeput: zij is zinloos en vernietigt zichzelf. Deze bekentenis getuigt van Camus'
grondige oprechtheid. In tegenstelling met vele anderen heeft hij de moed gehad
om de droeve waarheid onder de ogen te zien en te belijden. Daarom rijst thans de
grote vraag: wat nu? Camus, die een oponthoud langs de weg nooit als een eindpunt
heeft beschouwd, staat voor een definitieve keuze. Zal hij berusten in de
uitzichtloosheid en het hoofd buigen voor de dreigende imperatief van het nihilisme,
of zal hij integendeel de dimensie van het louter menselijke doorbreken om op te
gaan in een werkelijkheid die de mens overtreft en zijn bestaan zinvol maakt en
levenswaard? Mogen wij alles wat hij tot hier toe heeft geschreven als een soort
van zelfkritiek beschouwen, waardoor hij zich, zoals Bernanos in zijn eerste werken,
van zijn kwade gedachten en obsessies heeft willen bevrijden, om eerst daarna
uiting te geven aan het verlossend getuigenis? Toen in 1939 Le Mur van Sartre
verscheen, schreef Camus: ‘De zinloosheid van het leven vaststellen mag geen
einde zijn, alleen maar een begin’. Is dat begin, het echte, voor Camus zelf thans
aangebroken?
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Toneelkroniek
‘Voorlopig Vonnis’
Zelfkritiek
Fred Engelen
TOEN ik enige tijd geleden in Arnhem, bij het gezelschap Theater, de première
bijwoonde van F. Dürrenmatts Het bezoek van de oude Dame, werd ik getroffen
door de grote artistieke gaafheid van de vertoning en de eenheid van stijl waarin ze
werd voorgebracht: acteurs, technici, decorateurs en regisseur hadden hiertoe, in
een zelfde geest, samengewerkt. Bij de spelers was het duidelijk merkbaar dat zij
zich, met onderdrukking van alle persoonlijke eerste-plans-neigingen, bewust hadden
overgegeven aan een dienende gedachte en met klare intelligentie de generale lijn
van het stuk en zijn vormgeving hadden begrepen en uitgebeeld. De charmante
manier b.v. waarop drie der spelers zich in bomen transformeerden, of in een
kapstok, of in een koekoek, bewees hun juist begrip van wat toneel moet zijn: een
gemeenschapskunst, een collectieve mededeling. Niet alleen het woord, niet alleen
het gebaar brengen die mededeling over aan het publiek, maar wat ik zou noemen
de projectie van beide in de ruimte en de tijd. Het woord en het gebaar, in hun eigen
ruimte geplaatst - hier b.v. het bos -, worden de actie, worden de levende beelden
van de dramatische kunst. De bomen waren hier onontbeerlijk, én geloofwaardig,
d.w.z. natuurlijk in hun verhouding tot de andere menigvuldige suggesties en
conventies, van taal, tijd, ruimte, materie en emotie. In dit geval waren de bomen
de acteurs, die zichzelf tot fauna en flora van het woud proclameerden en ten volle
natuurlijk, d.i. geloofwaardig waren. Dezelfde bezorgdheid kon ik merken in het
gevoelig maken van het tijdsverloop: dezelfde schuchtere bewegingen en ritmen
bij de miserabele leegheid van de aanvang, onafwendbaar opgevoerd, in een
niet-voelbaar groot aantal taferelen (15), tot de tragische gesaccadeerde slotritmen
der schrijnende ontknoping.
Verantwoordelijk voor deze hoge artistieke prestatie was een viermanschap van
deugdelijk Hollands klinkende namen: vertaling - M. Dikker, muziek - P. v.d. Staak,
decor - J. Snoek, regie - Mw. E. Hoomans. Ieder voor zijn taak gespecialiseerd, ze
hartstochtelijk verdedigend, tot samenwerking georchestreerd door een jong
driemanschap van directeuren, mensen van het theater. Een arbeidssfeer waarin
de komende première doel en zorg is, verwachting en vreugde, niet gestoord door
vreemde, onbevoegde inmenging, noch vervlakt door ongeïnspireerde
routinemedewerking. Het interessante repertoire van dit gezelschap is een logisch
uitvloeisel van deze equipe-arbeid, die bovendien een ruggesteun vindt in de
gewiekste onderlegdheid van Mw. Westerlinck, hun dramaturge. Voor kort brachten
zij de Nederlandse creatie van Het Dagboek van Anne Frank van F. Goodrich en
A. Hackett, in de regie van K. Guttmann en met de decors van Boris Aronson uit
Amerika. Met Nieuwjaar was het de Nederlandse creatie van het Joegoslavische
stuk Dundo Maroje, in de regie van Marko Foter uit Dubrovnic.
De vergelijking van eigen werk met wat men elders juist en gelukkig-makend
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heeft bevonden, is een vorm van zelfkritiek, die de weg openhoudt naar vernieuwing
en volmaking. De alom in onze pers en radio geprezen opvoering van Jozef Van
Hoecks Voorlopig Vonnis kan op een eerste gezicht de vergelijking doorstaan met
de hiervoor besprokene. Thema en dramatische stuwkracht zijn, zowel bij Van Hoeck
als bij Dürrenmatt, van brandend actueel belang en zijn met klaarheid en juiste
intuïtie tot een visionair spiegelbeeld geworden. Heel zeker is Dürrenmatt een grotere
dichterlijke persoonlijkheid en is zijn woord ontroerender, zijn beeld soepeler, zijn
betoog minder verbrokkeld. Maar het extravagante van zijn sfeer, het gezochte van
de toevalligheden in het milieu en de personages maken een vlucht in de poëzie
allernoodzakelijkst en verzwakken de algemene waarheid van zijn betoog. In
Voorlopig Vonnis vinden we een grotere mystiek, een rijpere eenvoud, een fellere
waarheid, en dit herstelt het evenwicht in het voordeel van de Vlaming.
Naar de vorm hebben beide auteurs - die, zonder van het theater te zijn, dit diep
eerbiedigen en liefhebben - naar dezelfde middelen gegrepen. Een bondig verhaal,
zonder overtolligheden, zonder acht te slaan op wisselingen van plaats en tijd,
modern, snel. Het zijn, zoals een Vlaams criticus het zo hoffelijk uitdrukt, ‘knutselaars
die zo maar wat toneeltjes aan elkaar lijmen, in de hoop dat de regisseur er wel wat
van maken zal’. Wel ja, dat is inderdaad de taak van de regisseur en zijn artistieke
medewerkers, decorontwerpers, musici, belichters, theatertechnici. Daarin doen ze
dan toch maar Shakespeare na, zonder hem ook maar te benaderen natuurlijk. En
hierin juist heeft de regisseur bij Voorlopig Vonnis gefaald en blijft hij met een volle
lengte achter bij zijn Nederlandse collega. De reeds beklemtoonde gaafheid bij Het
Bezoek der oude Dame werd in Vlaanderen niet bereikt met Voorlopig Vonnis.
Niettegenstaande een enthousiaste vertolking, die misschien iets te cerebraal was
bij ‘hij’ en ‘zij’, niettegenstaande de zich naar het einde toespitsende ritmen en de
treffende beelden. Zelfs de muzikale achtergronden, het geluidsdecor en de theatrale
klankbeelden, die tijdig falende stemvolumes konden overnemen, waren treffend
in overeenstemming met wat de auteur had gewenst en het publiek zich ging
voorstellen. Zo luidden althans de kritieken. Maar mijn grote fout als regisseur is,
dat ik met al deze dingen mijn boekje ben te buiten gegaan, mij gemengd heb in
zaken waartoe ik - noch mijn collega's - bevoegd ben noch opgeleid: het
decor-ontwerp. Ieder beeld op zichzelf kan juist geweest zijn, geloofwaardig in zijn
steunende rol voor de actie, suggestief en vol sfeer, precies het bepaalde toneel
dienend dat het moest omlijsten. Maar aan het geheel ontbrak de eenheid, die bij
machte zou geweest zijn om van dit goede stuk een bijna volmaakte vertoning te
maken. Plezierig vind ik het voor mezelf, dat mijn intuïtie mij dan toch onmerkbaar
van de ene stijl naar de andere deed glijden, zodat de continuïteit van het totaalbeeld
nooit gebroken werd. Maar de afstand tussen het eerste en het laatste beeld blijft
daarom niet minder groot, én fout. Het eerste tafereel - een nachtelijke regenstraat
in Berlijn 193[...] - was geheel constructief opgevat, met een massief deurportaal
en poëtisch-realistische schaduwen. Het laatste was lineair en transparant, ijl en
1

2

symbolisch - een vreemde regenavond in een Engels stadje. Van I naar I ging de
3

stijl naar een soort constructivisme over - de wachtkamer van een station -; in I
4

was hij schematisch - bureau interneringskamp -; in I - aula-universiteit - was er
nog slechts een geraamte van een decor, terwijl het volgende beeld weer gebruik
maakte van het renaissance-perspectief - tramhalte in Oxford - en het slot van I,
met zijn fictief personage op de achter-
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grond, weer constructivistisch was. En zo gaat het verder in II, waar de schematische
volumes van de twee kamers - waarin de zo traditionele en gemakkelijke oplossing
van de anderskleurige gordijnen werd toegepast - afwisselden met de zeer geslaagde
zee-horizon-suggestie, de fantastische rechtsscène en het reeds vermelde,
fijn-poëtische lineaire slotbeeld.
Ach, ik vind het zo jammer, dat zo velen van onze schilders, beeldhouwers en
bouwmeesters, niet de gelegenheid krijgen om mee te werken aan onze vertoningen.
De hand en de gedisciplineerde emotie van een dezer zouden het middel gevonden
hebben om deze juiste beeldencompositie met een gedurfde lijn te verbinden, even
grillig en gedurfd als de bouw van Van Hoecks stuk zelf. De regie vermocht uit de
schijnbare verwarring van de tekst - dank zij een toegewijde en van alle ijdelheid
ontdane medewerking van de auteur - de gave menselijkheid en de generale lijn te
voorschijn te halen. Naar de vorm echter was deze gaafheid niet zo geslaagd, en
er moest een beroep gedaan worden op een ingenieuze belichting om voor de
oningewijde doorsnee-toeschouwer deze stijlverwarring te verdoezelen. Doch
daarmee betreden we het terrein van het vakmanschap, en verlaten dat van de
Kunst - met een grote K - waar we, door samenwerking met andere kunstenaars,
zouden kunnen gebleven zijn.
Spijt komt te laat. Onze tekortkoming hangt trouwens af van omstandigheden
buiten onze wil, waar het hier de plaats niet is om over te handelen. We hopen maar
weer op een volgende keer. Eéns in een mensenleven mag een regisseur toch
hopen, een volmaakte vertoning te mogen brengen.
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Politiek Overzicht
Internationaal
HET Witte Huis te Washington is meer en meer de plaats geworden, van waaruit
de internationale verhoudingen, zo niet gedirigeerd, dan toch besproken worden
met min of meer succes. De ontmoeting tussen Eisenhower en Nehroe in januari
was voor de Amerikaanse president teleurstellend. Want nauwelijks had Nehroe de
terugreis aanvaard, of de Indiase gedelegeerde Krisjna Menon hield in de
Vergadering der V.N. een Marathon-rede (van bijna 8 uur), waarin hij opkwam tegen
het door Pakistan gestelde beginsel, dat het betwiste gebied van Kasjmir op
godsdienstige basis: Mohammedaans of Hindoes, moest worden toegekend. En
wel, volgens een reeds in 1947 tussen beide regeringen gemaakte afspraak, door
een volksbeslissing. Nu had de grondwetgevende vergadering van Kasjmir, onder
Indiase invloed, vastgelegd, dat de Indiase wet op 26 januari in dit gebied van kracht
zou worden. De regering van Pakistan bracht de kwestie voor de V.N. Zij werd in
het gelijk gesteld door de aanvaarding van een resolutie, die de overtuiging van de
meerderheid uitsprak, dat geen enkele handeling van de grondwetgevende
vergadering kon beschouwd worden als bepalend voor de toekomstige status van
dit gebied. Niettemin is een dergelijke handeling toch gesteld. Zonder
gewetensbezwaar aanvaardde Nehroe, de kampioen van het recht, de integratie
van Kasjmir bij India. Pakistan was niet van zins zich bij het fait accompli neer te
leggen en stelde voor om troepen van de V.N. naar Kasjmir te zenden en dat de
eigen troepen van beide partijen van de grenzen zouden worden teruggetrokken.
Daarop meende de V.N., gezien de vredelievendheid van Pakistan, dat er nog kans
op overleg bestond en besloot de Zweed Jarring, voorzitter van de V.N., opdracht
te geven met de regeringen van India en Pakistan in overleg te treden en van zijn
bevindingen vóór 15 april verslag te laten uitbrengen. Dit voorstel was niet naar de
smaak van de Sovjets en van India, welks gedelegeerde Menon, toch reeds
ongesteld, na een rede van twee uur ineenstortte. Een poging van Ceylon om de
Afrikaans-Aziatische landen hun goede diensten te laten aanbieden, viel in goede
aarde, maar bracht voorshands geen oplossing van het geschil.
De samenkomst van president Eisenhower en koning Saoed van Saoedi-Arabië
scheen een gunstiger licht op de toekomst van het Midden Oosten te werpen. Hoewel
door het gemeentebestuur van New York als ‘anti-semiet, als anti-katholiek en als
slavenhouder’ zeer koel ontvangen, trok zich de Arabische vorst van deze bejegening
niets aan, maar toonde zich zeer vereerd met de hoffelijke ontvangst hem door de
president bereid. De Arabische vorst hoopte met behulp van zijn Amerikaanse
vrienden de weermacht uit te breiden en de Amerikaanse regering verlangde het
gebruik van de luchtbasis te Dharan voort te zetten. Omtrent deze hoofdpunten is
men het eens geworden. Militaire deskundigen van beide landen zijn in overleg
getreden over de levering van militaire uitrusting en andere vormen van militaire
hulpverlening bij de opleiding van het Arabische leger. De overeenkomst over de
luchtbasis was reeds in juni 1956 afgelopen en de onderhandelingen over verlenging
waren tot dusver onvrucht-
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baar geweest. Koning Saoud heeft nu het verdrag voor vijf jaar vernieuwd op de
oude bepalingen en zal ter bevordering van de gemeenschappelijke doeleinden
economische hulp verkrijgen. Onder die doeleinden behoort ook de verbetering van
de betrekkingen van Amerika met de andere Arabische staten. Over het
plan-Eisenhower omtrent het Midden-Oosten verklaarde de vorst, dat het goed
opgezet was en dat het bestudering door en waardering van de Arabische landen
verdiende! In tegenstelling met de Libanese minister van buitenlandse zaken, Malik,
die verklaarde het program te zullen steunen, hield zich Saoud op de vlakte. Hij
wist, hoe moeilijk het zou zijn algehele medewerking der Arabieren aan de uitvoering
van het plan te verkrijgen. Te meer, omdat Moskou met alle macht trachtte het plan
te doen mislukken. De Sovjet-minister van buitenlandse zaken Sjepilof, intussen
door Gromyko opgevolgd, onder de verzekering dat de buitenlandse politiek
ongewijzigd bleef, heeft aan de Franse, Amerikaanse en Britse diplomatieke
vertegenwoordigers te Moskou, nota's overhandigd, waarbij het Eisenhower-plan
als gevaarlijk voor de internationale vrede werd afgeschilderd.
Een derde staatshoofd, Tito van Joegoslavië, vond, nadat hij kennis genomen
had van hetgeen de Amerikaanse politici over hem dachten, de tijd nog niet rijp voor
een bezoek aan de Amerikaanse president. In zijn plaats verscheen de Britse minister
van defensie, Duncan Sandys te Washington om aan Eisenhower voor te leggen
de economische en financiële moeilijkheden, waarin het Britse rijk zich bevond en
waardoor het niet in staat zou zijn zijn militaire beloften aan de Nato na te komen.
Blijkbaar vond de Britse minister een open oor bij de Amerikaanse president, want
stralend van vreugde keerde hij naar Londen terug. ‘Ik ben volkomen tevreden, het
bezoek was bijzonder waardevol’. Overigens was het communiqué wel zo vaag,
dat Sandys zelf het vergeleek met een ‘ijsberg, waarvan meer onder water dan
erboven zit’. Over het gebruik door Groot-Brittannië van ‘bepaalde Amerikaanse
(atoom)wapens’ werd gezegd, dat beide regeringen deze kwestie verder zullen
bestuderen. In feite zouden reeds regelingen getroffen zijn voor de levering van
Amerikaanse raketwapens, zodat de numerieke sterkte van de Britse troepen in
zekere mate verminderd kon worden zonder de vuurkracht te verminderen.
Dientengevolge is de Britse regering voornemens de 77.000 man, die in
West-Duitsland staan met 27.000 te verminderen. Ook de Franse regering, die tot
over de oren nog steeds in de Algerijnse kwestie verward zit, koestert dergelijke
plannen. Bij zijn bezoek aan Nederland heeft de Nato-opperbevelhebber, de
energieke generaal Lauris Norstad, zijn bezorgdheid over de Britse reductie-plannen
uitgesproken. ‘Als er een toenemende neiging bestaat de strijdkrachten te
verminderen dan zouden we in een ernstige situatie kunnen geraken’.
Dat het onderhoud tussen Sandys en Eisenhower niet definitief kon zijn stond
wel vast uit de afspraak, dat MacMillan begin maart zich naar Bermuda zou begeven
om met de Amerikaanse president de hangende kwesties nog eens door te nemen,
in overleg met Canada. Eind februari, dus vlak aan de Bermuda-besprekingen
voorafgaand, had te Washington een conferentie plaats tussen de Franse premier
Guy Mollet met het doel de vriendschap te herstellen.
De meeste zorg bood de Amerikaanse president de constante weigering van
Israël om te voldoen aan de minstens viermaal gestelde eis door de V.N. om zich
uit Egyptisch gebied terug te trekken. Eisenhower streeft naar de gunst der Arabieren
zonder met Israël overhoop te willen liggen. Men kan het Ben Goe-
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rion niet kwalijk nemen, dat hij, al jaren lang door Egypte getart en gehinderd, vooral
in de doorvaart door het Suezkanaal, geen vertrouwen stelt in de zwijgende Nasser
en degelijke garanties eist van de V.N. alvorens tot ontruiming over te gaan. Zijn
ambassadeur bij de V.S. Abba Eban had de zware taak de voorstellen van Israël
aannemelijk te maken. De garanties van Washington bleven echter vaag. Op papier
zou het recht van vrije doorvaart door de golf van Akaba erkend worden, maar tot
een uitgesproken belofte, dat de V.S. met kracht zouden tussenbeide komen, indien
Egypte de blokkade van Israëlische schepen in de golf van Akaba zou voortzetten
kwam het niet. Nadat Eisenhower geconfereerd had met democratische en
republikeinse leiders van het Congres, wier adviezen uiteenliepen, hield hij een
radiorede, waarin hij wees op de kritieke toestand. Volgens hem was er geen
alternatief dan te erkennen, dat de V.N. niet in staat zijn om de vrede in dit gebied
te herstellen, ofwel de V.N. moesten met hernieuwde kracht pogen de evacuatie
van Israël te bewerkstelligen. Zonder het woord ‘sanctie’ te gebruiken en zonder
uitdrukkelijk te zeggen, dat de V.S. zouden meedoen, verklaarde hij, dat de V.N.
geen andere keuze hadden dan pressie op Israël uit te oefenen. De A.A.-delegaties
in de V.N. stonden al klaar om door de Libanon een resolutie in deze geest voor te
stellen.
Ook tegenover een ‘ultimatum’ van Eisenhower hield Ben Goerion in de Knesset
voet bij stuk. Hij vroeg zich af of er geen dubbele maatstaf werd aangelegd: één
voor de Egyptische dictatuur en een andere voor de democratie van Israël. Hij sprak
tevens de hoop uit, dat de deur open zal blijven voor onderhandelingen. Inderdaad
werden deze, wel niet in het openbaar, voortgezet. Israël was bereid terug te trekken,
wanneer de grote mogendheden de golf van Akaba tot een internationale waterweg
verklaarden en de Gazastrook zouden laten bezetten door V.N.-troepen. Nasser
heeft in dit laatste voorstel toegestemd. De A.A.-landen wilden in de Algemene
Vergadering der V.N. een oproep tot alle staten richten om militaire, economische
of financiële hulp en alle faciliteiten voor Israël stop te zetten en om aan dit voorstel
kracht bij te zettten zijn de Arabische leiders voornemens de
bergingswerkzaamheden in het Suezkanaal op te schorten, indien de V.N. geen
doeltreffende maatregelen tegen Israël nemen. Deze werkzaamheden worden toch
al door Egypte gesaboteerd. Maar de meeste westerse mogendheden, met name
Engeland en Nederland, vonden omdat Israël gedwongen was uit zelfbehoud, dat
te radicaal. Ook in de V.S. zelf is de algemene opinie tegen het toepassen van
volledige sancties. Hoogstens zou men om vredeswil kunnen overgaan tot ‘morele
sancties’, een mooi woord, waarachter in feite niets anders schuil zou gaan dan
een uiting van misnoegen over Israëls gedrag. De enige westelijke mogendheid,
die bereid was tot toepassing van sancties tegen Israël was de Sovjet-Unie, die,
toen het over sancties ging te nemen door de Assemblée tegen Hongarije, deze als
illegaal verwierp! Intussen werden de besprekingen tussen Eban en Dulles voortgezet
en gaven beiden een verklaring uit, dat zij hoopten op een oplossing volgens de
beginselen der V.N. Want Dulles had ‘bepaalde punten ten aanzien van de houding
en de bedoeling der V.S.’ nader toegelicht en Eban had daarna weer urgent contact
met zijn regering opgenomen. Een definitieve beslissing kan thans niet verwacht
worden.
Op het partij-congres te Venetië van de links-socialistische partij heeft Nenni, die
sinds 1947 de opening naar links, d.w.z. naar het communisme heeft voorgestaan,
fel het ‘reactionair’ systeem van de Sovjet veroordeeld. Hij hekelde de onderdrukking
van Hongarije, hij was van mening, dat de begane misdaden niet
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enkel aan Stalin waren toe te schrijven, maar voortkwamen uit het gehele systeem.
Voor het binnenland wilde hij in samenwerking met de partij-Saragat, het Marxisme
doorvoeren en ten opzichte van de buitenlandse politiek was hij bereid het Atlantisch
Pact en de West-Europese Unie als feiten te aanvaarden, evenals de Europese
gemeenschappelijke markt en Euratom. Tevens wenst hij een neutrale bufferzone
te scheppen, bestaande uit een verenigd Duitsland, de communistisch bestuurde
landen van Oost-Europa en het Midden-Oosten. Tot deze stoute conceptie had zich
de opportunist Nenni laten verleiden. Bij de verkiezing echter van het partijbestuur
bleek nochtans, dat velen onwillig, althans niet van harte, van het communisme
afscheid namen. Na onderlinge besprekingen kwam een compromis uit de bus,
waarbij Nenni als partij-secretaris mocht aanblijven, maar terzijde gestaan wordt
door een directorium van 21 leden, waarvan de ‘rebellen’ over 11 beschikken. De
fusie met de groep-Saragat wordt door deze strubbelingen weliswaar vertraagd,
doch zal haar beslag krijgen.
Te Parijs is na zware discussies overeenstemming bereikt over de plannen voor
de Gemeenschappelijke Markt en Euratom. Vooral van Nederlandse zijde waren
redelijke bezwaren naar voren gebracht. De Franse delegatie heeft haar eisen
beperkt, zodat de associatie van de Franse en Belgische overzeese gebieden en
ook die der andere mogendheden aanvaard werd, terwijl een investeringsfonds
gesticht werd voor de financiering van de economische ontwikkeling van de
Afrikaanse gebieden.
1-3-1957
K.J.D.

België
Begin februari hadden de liberalen verzocht om een week uitstel voor de stemming
over het ontwerp op de heffing in de Kamer. Het probleem werd inderdaad op 9
februari voor het Bestendig Comité van de Liberale Partij gebracht. Aldaar deelde
voorzitter Destenay mede, dat de regering zich akkoord had verklaard met drie
wijzigingen: de term ‘heffing’ wordt opgegeven en vervangen door ‘uitzonderlijke
conjunctuurbelasting’; voor de winsten beneden de 2 miljoen wordt een abattement
toegestaan van 500.000 fr.; de regering schrapt het bijzonder krediet van 500 miljoen
voor de ziekteverzekering uit de begroting. Het Bestendig Comité sprak zich daarop
met 123 stemmen tegen 36 uit voor een motie die, akte nemend van deze
‘aanzienlijke verbeteringen’, het ontwerp verklaarde te aanvaarden. De regering
diende toen de drie gemelde amendementen in en op 14 februari werd de nieuwe
belasting- en volmachtenwet in de Kamer goedgekeurd met 107 tegen 52 stemmen
bij 7 onthoudingen.
Daarmee had de regering Van Acker de gevaarlijkste kaap die haar sedert haar
ontstaan bedreigde, gelukkig omzeild en heeft ze veel kans om op dreef te blijven
tot de volgende verkiezingen waarvoor minister Vanaudenhove als tijdstip april 1958
onthulde.
De wijziging in de afwijzende houding van de liberalen is natuurlijk niet te wijten
aan de weinig-betekenende amendementen - volgens dhr. Liebaert zal de
minder-opbrengst maar een goede 100 miljoen per jaar bedragen - maar veeleer
aan een socialistische druk, om niet van chantage te spreken. Voor hun instemming
zouden de liberalen beloond worden met een vaste hernieuwing van de coalitie na
de volgende verkiezingen. Er zou zelfs aan een herziening van de
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kieswet kunnen gedacht worden in de zin van de nationale apparentering, voordelig
voor de kleine partijen.... Stemden de liberalen niet in met de wet, dan zouden ze
voor eeuwig naar de oppositie verwezen worden; trouwens de arbeiders zouden
voor de sociale voordelen in beweging komen en het patronaat nog zwaardere
concessies afdwingen.
Zo ongeveer kwam het tot de definitieve liberale capitulatie, die
hoogstwaarschijnlijk tot een zeer ernstige afbrokkeling van deze partij zal leiden.
Tevens tot een bespoediging van de evolutie die van een driepartijenstelsel, met
veelvuldige evenwichtige mogelijkheden, naar een tweepartijenstelsel gaat - met
een mogelijke opslorping van alle anticlericale krachten door de B.S.P. In dit
perspectief schijnen de socialistische kansen op de volstrekte macht te stijgen. Voor
het praktische bereiken daarvan bestaan er in de B.S.P. wel twee richtingen; de
ene, de pragmatische van dhr. Buset, zet, althans voorlopig, alles op het
anticlericalisme en de medewerking met het liberalisme; dit echter behoort voor de
andere richting, de doctrinaire, veeleer naar rechts. En deze richting, met haar
tijdschriften Socialisme en La Gauche voelt meer voor een orthodox Marxisme. Haar
opvattingen zijn onverbloemd tot uiting gekomen in de bespreking, door een zekere
Defay, van het boek der Brusselse professoren De Smet en Evalenko over
verkiezingssociologie. Een klassebewuste stand van werknemers brengt volgens
de leer van Marx noodzakelijk een socialistische meerderheid met zich; deze ligt in
het verschiet. De totale klassebewustheid wordt nog alleen geremd door de invloed
van de Kerk en de christelijke arbeidersbeweging, en door de spreiding van
werknemers op platteland en in eigen woningen. Deze elementen dienen dus
uitgeschakeld: de Kerk, zonder de godsdienst rechtstreeks aan te vallen; de
spreiding, door concentratie én van werkgelegenheid én van massawoningen.
Daarenboven dienen de groep der werknemers aangevuld door proletarisering van
het gedeelte van landbouw en middenstand dat alleen door protectie leefbaar kan
gehouden worden: 170.000 van de 250.000 landbouwbedrijven moeten verdwijnen,
de distributie moet in de grootwarenhuizen geconcentreerd worden o.m. door
opheffing van de grendelwet. Ook de kleine, verspreide, weinig personeel tellende
onderneming dient geleidelijk uit de weg geruimd te worden en de industriële
concentratie dient uit te monden in de nationalisatie van tenminste de basissectoren.
De politiek dient intussen geheel gericht op de werknemers, voor wie, althans in de
overgangsperiode, alle offers moeten kunnen gebracht worden.
Het is begrijpelijk dat ten aanzien van dit onverbloemd socialiseringsplan het
christelijke kamp ongerust is geworden. Z. Em. de Kardinaal zelf vestigde in zijn
Vastenbrief de aandacht op de gevaren van de socialistische politiek, niet zonder
te zinspelen op de regimes achter het ijzeren gordijn. De christelijke pers bleek
bezorgd voor een hervorming van de kieswet die de linkse meerderheid ook na
1958 zou bestendigen. Dit zou een grote bedreiging zijn voor de reeds zo weinig
middelpuntzoekende christelijke politieke macht. Het lijkt echter dat de bezwaren
tegen een nationale apparentering én juridisch én politiek onoverkomelijk zullen
zijn. De gemelde onrust uit zich anderzijds ook in de christelijke reacties t.o.v. het
militaire vraagstuk: gevreesd wordt een electoraal manoeuver van
diensttijdvermindering op het laatste ogenblik, wellicht mede dank zij de doorzetting
van het vrouwelijk vrijwilligerschap dat, dan toch door sommige waarborgen verzacht,
op 28 februari door de Kamer werd goedgekeurd. De C.V.P. schijnt nu, gezien de
traagheid waarmee de Gemengde Militaire Com-
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missie haar taak nakomt, desnoods daarbuiten een spoedige officiële stellingname
te willen eisen, vooral na de verklaring van de minister die iedere vermindering in
de huidige omstandigheden zou hebben uitgesloten.
In de Senaat werd het ontwerp Troclet op het bediendenpensioen goedgekeurd,
dat een verbetering in de prestaties brengt maar toch in verhouding te zware lasten
oplegt en daarenboven geheel etatistisch is georiënteerd. De oppositie slaagde erin
enkele amendementen te doen aanvaarden, w.o. één betreffende de
niet-aftrekbaarheid van de vergoeding voor ongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval
of beroepsziekte, samen met de liberalen tegen de socialisten. Ook ontlokte ze de
minister een verklaring die schijnt te bevestigen dat de buitengewone verhoging
met 2000 fr. van het pensioen inderdaad geheel door het stelsel, d.i. door de
betrokkenen zelf gedragen wordt, zoals de C.V.P. inzake de sociale voordelen
samenhangend met de belastingwet nooit heeft opgehouden te beweren. De regering
verhoogde, anderzijds, de werklozenvergoedingen met 10%, juist voordat het voorstel
Van den Daele, daartoe ingediend sedert mei 1955, besproken werd....
In de Senaat hield de Interparlementaire Benelux-Raad zijn eerste vergadering,
op 22 februari.
Het Comité der missie-oversten van Belgisch Kongo en Roeanda-Oeroendi heeft
publiek protest aangetekend tegen de eenzijdige schending van het akkoord van
28-8-1956 door de minister, in verband met de scholen voor administratie.
De Algemene Raad van de UNO heeft een resolutie gestemd om België ertoe
aan te zetten zo spoedig mogelijk een einde te stellen aan de voogdij over
Roeanda-Oeroendi.
De besprekingen over Euratom en de Euromarkt hebben geleid tot een
overeenkomst over de eigendom van het splitsbaar materiaal en over de geleidelijke
inschakeling van de overzeese gebiedsdelen van Frankrijk en België in de Europese
markt. Deze laatste beschikkingen binden in zekere mate Europa aan het Franse
kolonialisme en zijn weer helemaal getroffen in het perspectief van de concessies
aan Frankrijk, dat de EDG verwierp....
L. Deraedt
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Forum
Brussel 1958 en de Vlamingen
Het artikel over de Wereldtentoonstelling 1958, dat wij in dit nummer publiceren,
mag onze lezers in Vlaanderen én Nederland niet doen vergeten, welke
gerechtvaardigde onrust er, in steeds bredere kringen en in steeds toenemende
mate, heerst omtrent de Vlaamse ‘aanwezigheid’ op deze Wereldtentoonstelling.
Het gaat hier niet alleen om een taalprobleem, hoe ruim we dit ook willen zien:
evenwichtige en rechtvaardige verdeling, tussen Nederlands- en Franssprekenden,
van de ambten en verantwoordelijkheden in de voorbereiding en de organisatie van
de Tentoonstelling, correcte tweetaligheid in de mededelingen waarmede de
exposanten zich tot het publiek zullen richten, algehele eerbiediging van de Vlaamse
volksgemeenschap door alle Belgische én buitenlandse deelnemers. Maar veel
meer zorgwekkend is het gevaar, dat de bestaande nood en de georganiseerde
achterstelling van de Nederlandse cultuur in België, van de Vlaamse economie en
industrie, het Vlaams bedrijfsleven en alle andere Vlaamse belangen, voor het
universele forum van de hele wereld, met veel vertoon uitgestald en luid zullen
uitgeropen worden. De waarheid is, dat het Vlaamse volksdeel in België op al deze
gebieden achterstaat of achtergesteld wordt. Maar deze waarheid wereldkundig
maken, betekent ze bevestigen en verstevigen.
De buitenlandse bezoekers, wellicht ook vele Nederlanders, dreigen gestijfd te
worden in hun overtuiging, dat het Frans de officiële taal is in België, het Nederlands,
op zijn best genomen, de eerste vreemde taal. In België zelf dreigt de centraliserende
invloed van Brussel, die een verfransende invloed is, geweldig, bijna gewelddadig,
beklemtoond, versneld en verhevigd te worden.
Daar staat tegenover, dat de taal van de gastheer, die de bezoekers van de hele
wereld een zo groots en zo hoffelijk mogelijke ontvangst bereidt - en die niet Brussel
is, maar België - overwegend Nederlands is. En van de miljoenen bezoeken, welke
in 1958 te Brussel verwacht worden, zullen, naar raming van de prospectiediensten,
die van de Franssprekende Belgen en alle vreemdelingen samen nauwelijks ¾
halen van de Vlaamse en Nederlandse. De taal welke door veruit de meeste
bezoekers zal gesproken worden, zal het Nederlands zijn.
Wij rekenen het tot onze plicht, ook onze Nederlandse lezers op deze stand van
zaken en op hun verantwoordelijkheid in dezen te wijzen, en nemen ons voor, in
de eerstvolgende aflevering van Streven, een terzake bevoegde medewerker
uitvoeriger te laten terugkomen op het paradoxale geevaar dat van deze
Wereldtentoonstelling uitgaat, die ‘de Wereldtentoonstelling van het Vlaams probleem
in België’ dreigt te worden.
Fr. Van Bladel S.J.

Wetenschap over Lourdes
In vijf minuten kan iemand meer onzin vertellen dan een ander in vijf jaar kan
rechtzetten. Dhr. Guy Voets heeft een boekje over Lourdes gelezen, waarin nu
eindelijk de waarheid eens wordt verteld. Hij deelt zijn ontdekking mee in een stukje
in het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Het betreft een op onooglijk krantenpapier slordig
gedrukt en door de socialistische arbeiderspers uitgegeven proefschrift van de
vrouwelijke arts Thérèse Valot, getiteld: Lourdes et l'illusion (100 blz., 40 over de
genezingen). Met een ontwapenende bescheidenheid stelt de schrijfster deze enkele
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bladzijden voor als ‘des documents précis, réunis pour la première fois dans un
travail d'ensemble sur la question’ (p. 98). Vroeger verschenen medische
verhandelingen over Lourdes zijn voor haar blijkbaar wetenschappelijk waardeloos;
het standaardwerk van L. Schleyer, een systematische medisch-kritische bespreking
van 232 Lourdes-genezingen, is haar onbekend. Ook de archieven van Lourdes,
met de aldaar sedert 1888 bewaarde dossiers, behoren niet tot de ‘nauwkeu-

Streven. Jaargang 10

680
rige documentatie’ van Mw. Valot; zij heeft ze niet benut, want ‘er bestaan geen
archieven te Lourdes’ (p. 10). Op getuigenissen kan zij niet voortgaan. De chirurg
Dr. Houzel van Boulogne verklaart b.v. dat hij Mlle Delot op 28-11-1925 wegens
maagkanker geopereerd heeft: heeft hij dat werkelijk gedaan, vraagt Mw. Valot zich
af, of zegt hij het alleen maar (p. 66)? Dr. Vittadini van Milaan stuurt aan het Comité
Médical International de voor biopsie gepreleveerde weefsels van zijn te Lourdes
genezen cliënt: waren de weefsels wel van dié man afkomstig, insinueert Valot (p.
89)? De zowat 30.000 artsen, die sedert het bestaan van het Constatatie-bureau
de dossiers bestudeerden en de verslagen mede ondertekenden, staan allen onder
verdenking van bedrog, omkoperij of ongeneeslijke naïveteit. Geen enkele
Lourdes-genezing kan als werkelijk bewezen worden beschouwd.
Bij zijn verschijnen werd het werkje van Valot natuurlijk doodgezwegen, zegt dhr.
Voets. Met die bedoeling waarschijnlijk verscheen voor een paar maanden een boek
van A. Deroo, Lourdes, cité des miracles ou marché d'illusions, dat over 200 blz.
onverstoorbaar de vergissingen, onwetendheden, verdachtmakingen, leugens, teksten statistiekvervalsingen van Valot aantoont.
Maar voor dhr. Voets is met de 40 blz. van Valot de zaak voorgoed uitgemaakt:
Lourdes is humbug en bedrog. Dat Valot's thesis wel eens niet zozeer Lourdes zou
kunnen discrediteren als de Parijse Faculteit, die zulk een monument van
onwetenschappelijkheid cum laude aanvaardde, komt niet eens bij hem op, en nog
veel minder natuurlijk dat zijn stuk het tijdschrift in discrediet zou kunnen brengen,
waarin het verscheen.
Wellicht heeft de Faculteit de hoogst curieuze originaliteit van Valot's
wetenschappelijke methode willen bekronen. In ieder geval durven wij, zonder enig
chauvinisme, gerust beweren dat dit proefschrift aan geen enkele Nederlandse of
Belgische universiteit (Brussel en Amsterdam inbegrepen) ook slechts de geringste
kans op aanvaarding zou gehad hebben. Intussen houden we de boeken van Deroo,
Schleyer, en een twintigtal andere, zelfs een volledige fotocopie van een der ‘niet
bestaande’ Lourdes-dossiers graag ter beschikking van dhr. Voets. Of behoort hij
wellicht tot de reeds door Sint-Thomas gevreesde ‘lezers van één enkel boekje’?
L. Monden

Mens en Medemens
Aspecten der sociale werkelijkheid
Nu de eerste drie deeltjes van Mens en Medemens verschenen zijn willen wij gaarne
door middel van een korte bespreking grotere bekendheid geven aan een serie
verhandelingen, waarvan de uitgever met recht kan zeggen dat zij van belang zijn
‘voor allen die maatschappelijke verantwoording dragen en voor allen die
1)
maatschappelijk geïnteresseerd zijn’ .
1)

De eerste serie bestaat uit de volgende deeltjes:
a. Mens en arbeid (diverse auteurs).
b. Het arbeidsbestel door Dr. R.C. Kwant.
c. De regels van het maatschappelijk spel (vertaling van Josef Pieper: Grundformen
sozialer Spielregeln).
d. De mens en zijn levensmilieu (diverse auteurs).
e. Het zedelijk bewustzijn door G. Madinier (vertaling).
f. Sociologie van het gezin door B. Häring (vertaling).
g. Over de macht en haar gebruik door Romano Guardini (vertaling).
h. Samenleven in een technische tijd door Prof. Dr. Ir. F.Ph.A. Tellegen.
i. Mensen onder elkaar door Prof. Dr. A. Oldendorff.
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In het eerste deeltje werden de lezingen gebundeld, die gehouden zijn op het
lustrumcongres van de Nederlandse federatie van universitaire studieverenigingen
in de sociale wetenschappen, gehouden te Arnhem en Nijmegen in maart 1956. De
lezingen zijn gegroepeerd rond het centrale thema: Mens en Arbeid. Als onderwerpen
komen aan de orde: Het probleem van

j.

De rechten van de mens in het maatschappelijk verband door Prof. Dr. Louis
Janssens.

De prijs varieert naar de omvang van f 2.50 tot f 4.50. De intekenprijs is 10% lager. Het ligt
in de bedoeling dat na deze eerste serie nog andere verhandelingen zullen volgen.
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mens en arbeid (Prof. Oldendorff). Over het begrip arbeid (resumé van de voordracht
van Prof. Plessner). De maatschappelijke organisatie van de factor arbeid (Prof.
Banning). Taakverruiming en teamvorming als correctie van eenzijdigheid in de
arbeid (Prof. Van Dooren). Remmingen bij aanpassing in de industrie (Drs. Feitsma).
Enkele aspecten van de vrijetijdsbesteding (Drs. Van Trotsenburg). Wonen en
werken. Het vraagstuk van het forensisme (Prof. De Vooys) en Over methoden en
techniek van bedrijfs-sociologisch onderzoek (Prof. Oldendorff). Deze verhandelingen
zijn alle lezenswaard, zij het ook dat er een duidelijk verschil in diepgang valt aan
te wijzen. Dit laatste geldt met name voor de beschouwing van Prof. Banning, die
van een zekere oppervlakkigheid en onnauwkeurigheid waar het de katholieke
vakbeweging betreft niet is vrij te pleiten.
Even langer willen wij stilstaan bij het tweede deeltje, dat ons bijzonder waardevol
lijkt. Onder de titel: Het arbeidsbestel, een studie over de geest van onze
samenleving, geeft Dr. R.C. Kwant, geïnsprireerd door enige gedachten van
Heidegger en Merleau-Ponty, een beeld van de richting waarin onze samenleving
zich ontwikkelt. Die ontwikkeling tendeert naar een ‘arbeidsbestel’ d.i. een
samenleving, waarin alleen de arbeid (de ‘produktieve’ arbeid, zoals men gaarne
zegt) als zinvolle bezigheid geldt. Gevolg hiervan is dat de menselijke verhoudingen
meer en meer tot marktverhoudingen worden gedegradeerd. Onze menselijke
samenleving wordt in steeds hoger mate tot een supermarkt, waar alles geprijsd is
en de menselijke activiteiten niet naar hun innerlijke, absolute waarden, maar naar
hun verkoopwaarde worden getaxeerd. De ‘homo economicus’ uit de klassieke tijd
van de economie, die wij zo gaarne dood verklaren blijkt nog springlevend te zijn.
In een meesterlijke samenvatting, evenzeer uitmuntend door bondigheid als door
helderheid, laat Dr. Kwant ons met verbijstering constateren hoe steeds meer
gebieden van menselijke activiteit in dat arbeidsbestel worden opgenomen. De
auteur noemt als zodanig de kunst, de nieuwsvoorziening, het amusement, de sport,
de gezondheidszorg en de charitas. Op al deze gebieden is inderdaad een duidelijke
toeneming van de gereglementeerde (betaalde) arbeid waar te nemen. ‘Alle sociaal
nuttige werkzaamheden’ zegt Dr. Kwant ‘komen te staan in een quid pro
quo-verhouding: voor wat hoort wat. Wij bewegen ons naar een sociaal bestel,
waarin allen zich zullen bevinden in een gesalarieerde positie, in een arbeidssituatie
(blz. 23). Het gevaar van deze ontwikkeling ziet de auteur - o.i. volkomen terecht in een dreigend ‘nihilisme’. Onder nihilisme verstaat hij in dit verband - in navolging
van Heidegger - de zeer eenzijdige levenshouding die in de menselijke activiteiten
niets anders ziet en waardeert dan hun nuttigheidsgehalte. Als tegenhanger en
centrum van waaruit de genezing van het arbeidsbestel zou kunnen uitgaan wijst
Dr. Kwant in een zeer mooie passage op het gezin, levend in een ‘thuis’ waar nog
plaats is voor arbeid die zinvol is in zichzelf (blz. 60-61).
Moge het boekje van Dr. Kwant vele lezers vinden. Zij zullen er - vaak pregnant
en scherp geformuleerd - de bezorgdheid vinden, welke eenieder kent, die zich
ernstig bezig houdt met onze hedendaagse samenleving. Maar tevens zullen zij
worden versterkt in het vertrouwen dat de bewustwording van het gevaar de eerste
impuls is om het gevaar te overwinnen.
Het derde deeltje, getiteld De regels van het maatschappelijk spel, is een vertaling
van het werkje van Josef Pieper: Grundformen sozialer Spielregeln. Laten wij
beginnen met vast te stellen dat de vertaler zijn moeilijke taak in het algemeen goed
heeft volbracht. Dat enkele germanismen aan zijn aandacht ontsnapt zijn (b.v.
‘loodrecht staan tegenover’ en het ‘doorsnijden’ van een distinctie, beide op blz. 17)
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wordt hem gaarne vergeven. Dat hij voor sommige vaktermen als ‘Hafttiefe’,
‘Artmoment’ en ‘Mehrschaften’ de Duitse woorden heeft behouden, lijkt ons zeer
juist.
Over de opname van dit boekje in de serie hebben wij ons wel enigszins verbaasd.
Wij zijn namelijk van mening dat Piepers uitgangspunt zeer aanvechtbaar
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is. Dat uitgangspunt is het hegeliaanse onderscheid tussen het ‘algemene’, het
‘individuele’ en het ‘bijzondere’. Het is hier niet de plaats onze bezwaren tegen dit
uitgangspunt (waarop Piepers gehele betoog steunt) nader uiteen te zetten, een
sociologisch vaktijdschrift komt daarvoor eerder in aanmerking. Ook wanneer men
van mening is dat Pieper er niet in geslaagd is de gehele sociale werkelijkheid op
overtuigende wijze in zijn driedelig (gemeenschap, maatschappij, organisatie) onder
te brengen, zal men gaarne toegeven dat zijn beschouwingen, o.a. als kritiek op de
bekende tweedeling van Tönnies, de moeite van het bestuderen ten volle waard
zijn. Iedere student in de sociologie die zover gekomen is dat hij tot kritisch lezen
in staat moet worden geacht, en in het algemeen ieder die geïnteresseerd is in
maatschappelijke vraagstukken, zal het boekje met groot nut ter hand nemen.
Wij zien de volgende deeltjes van Mens en Medemens met belangstelling
tegemoet.
Dr. F. Nuyens

Atoomenergie voor Industrie
In Rusland en in Engeland zijn de eerste twee elektriciteitscentrales gebouwd die
gevoed worden met kernenergie. De leiders van het Engelse team dat aan deze
verwezenlijking gewerkt heeft, hebben het goed gevonden, heel de geschiedenis
van dit ontstaan te laten beschrijven. Kenneth Jay heeft deze opdracht uitgevoerd
in een boekje dat veel interessante details en kenschetsende foto's bevat: The Story
of Britain's first Atomic Power Station. Is een uitvinder er gewoonlijk op uit om zijn
vondst voor zich te houden en er zo lang mogelijk alleen van te profiteren, dan mag
dit rapport wel een zeldzaam en bewonderenswaardig blijk van dienstbaarheid aan
de mensheid worden geheten.
Het bouwen van deze reactor had inderdaad al de eigenschappen van een
uitvinding, met dit, voor het stadium van onze beschaving kenmerkend, verschil,
dat dergelijke uitvindingen heden ten dage doorgaans het werk zijn van een hele
groep mensen. Voor het bouwen van een atoomreactor zijn niet alleen grote kapitalen
nodig, zo groot dat winstgevende modellen voorlopig alleen door een staat of door
verschillende staten samen kunnen betaald worden, maar daarenboven is de
samenwerking onontbeerlijk van specialisten met zeer uiteenlopende bevoegdheden.
Wanneer men bedenkt dat bijna iedere technische uitvinding het resultaat is van
lang zoeken met een durvende en rijke verbeelding, van herhaaldelijke mislukkingen
en nieuwe experimenten, en dat voor het bouwen van deze nieuwsoortige fabriek
een beroep moest worden gedaan op talrijke chemici, architecten, ingenieurs
tegelijkertijd, dan heeft Kenneth Jay wel gelijk: het jaar 1956, waarin de centrale
van Calder Hall voor het eerst elektriciteit produceerde, is een mijlpaal in de
geschiedenis van de industrie.
Calder Hall is een dorpje in Engeland (Cumberland), tot nog toe zo onbeduidend,
dat er niet eens een trein passeerde. Maar een atoomreactor heeft geen treinen
nodig. Voor het aanbrengen van de voorraad brandstof en het wegvoeren van de
as volstaan enkele vrachtwagens per jaar. De brandstof - voor zo ver dit woord in
dit verband past - is uranium, verdeeld in staven van 1,20 m lang en een duim dik,
en gevat in een huls van magnesium. De ‘verbranding’ - eigenlijk de intensieve
splitsing van de atoomkern - begint wanneer een voldoende hoeveelheid uranium
onder de vereiste voorwaarden aanwezig is in de splijtoven. De splitsing van de
uraniumkern komt altijd voor in om het even welke omstandigheid, maar in zulk een
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geringe mate dat deze normale splitsing geen energie oplevert. Bij de splitsing van
de kern komen neutronen vrij, die op hun beurt in naburig uranium neutronen
vrijmaken, en wel des te meer, naarmate ze zelf een hogere snelheid bezitten. Men
kan dus een voorraad uranium zo schikken, dat een kettingreactie tot stand komt.
Deze reactie noemen we ‘verbranding’ van uranium. Men moet er echter voor waken
dat deze verbranding geen onbeperkte kettingreactie wordt, zoals bij de ontploffing
van de atoombom. Daar wordt voor gezorgd in dat gedeelte van de splijtoven dat
men de moderator noemt. De moderator bestaat uit dikke
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blokken grafiet, gekristalliseerde koolstof, door iedereen gekend als het voornaamste
bestanddeel van het potloodstift en van kachelpoets. De atoomkernen van grafiet
en van sommige andere stoffen hebben de eigenschap, de snelheid van vrijkomende
neutronen te remmen, zodat men de verbranding kan regelen, ongeveer zoals een
vuuroven kan geregeld worden.
De splitsing zelf brengt energie voort, vooral onder vorm van warmte. Het nieuwe,
de uitvinding, waar het in de reactor van Calder Hall om te doen was, bestond nu
in de manier waarop men deze warmte zo kon opvangen, dat ze economisch
renderend werd, d.w.z. een belangrijke hoeveelheid energie leverde, bijvoorbeeld
voor een elektriciteitscentrale. Reeds vroeger had men immers in Amerika, in Rusland
en elders reactors gebouwd, waarvan het rendement echter hopeloos en zelfs
belachelijk klein was; men heeft een reactor gemaakt die wellicht miljoenen gekost
heeft en waarvan de hoogste prestatie was, een elektrische lamp te laten branden.
Om de voortgebrachte warmte te recupereren, pompt men een vloeibare koelstof
langs de uraniumstaven die door de reactie verhit zijn. De keuze van deze koelstof
is belangrijk. Water b.v. schijnt niet zeer geschikt omdat het te veel neutronen
absorbeert en op deze wijze het ‘vuur’ blust. In Engeland zijn daarenboven andere
bezwaren om water te nemen, wellicht het gevaar voor besmetting, waarover de
schrijver niet spreekt. In Calder Hall heeft men als koelstof gekozen kooldioxyd
(CO2) onder druk. Naast andere technische voordelen heeft deze oplossing de voor
een buitenstaander meer sprekende hoedanigheid, dat dit gas de atoomreactor tot
een der minst gevaarlijke machines maakt.
Deze koelstof wordt onder hoge druk door de reactor geblazen en sleurt de hitte
met zich mee, om zo buiten de oven water in damp om te zetten; deze damp wordt
dan gebruikt om turbines te laten draaien, die zelf elektriciteit produceren op de
reeds gekende wijze.
Volgens de plannen moet Calder Hall in staat zijn om 92.000 kW voort te brengen.
De 22e mei 1956 heeft het ‘kernvuur’ voor het eerst gebrand; er moesten echter
nog enkele maanden van proefnemingen verlopen vóór de reactor zijn volle maat
kon geven. Men verwacht ook niet dat hij, louter economisch gezien, zal kunnen
concurreren met elektriciteitcentrales die kolen of stookolie verbruiken: daarvoor
zijn de bouwkosten te hoog geweest. Alleen de plannen voor een goede produktie
van de ‘brandstof’ uranium hebben een half miljoen pond sterling gekost. De
brandstof is zelf ook duur; maar één ton uranium zou voldoende zijn om 10.000 ton
kolen te vervangen. De reactie levert daarenboven een kostbaar bijprodukt,
plutonium, dat zelf in nog te bouwen reactoren 30.000 ton kolen kan vervangen.
Men voorziet de mogelijkheid om dit alles zo te vervolmaken, dat binnen tien jaar
een ton uranium 3.000.000 ton kolen zal waard zijn.
Het bijprodukt plutonium was wel de hoofdreden waarom de Britse regering zulke
enorme kapitalen beschikbaar heeft gesteld voor het bouwen van Calder Hall; men
heeft immers plutonium nodig voor de atoombom. Het was nochtans niet de enige
reden. Calder Hall is de beginrealisatie van een omvangrijk plan, The Ten-year
Nuclear Power Programme, waardoor Engeland zijn economische moeilijkheden
wil bestrijden. Wellicht zal ons vasteland, door zijn verdeeldheid, op dit plan lang
achterblijven.
M. De Tollenaere S.J.

Het sociaal probleem
Een wijs en gedurfd oordeel

Streven. Jaargang 10

1)

Dit merkwaardig boek van Dr. de Bruin is een filosofische studie over het sociale
probleem, d.w.z. het tracht het sociale als zodanig te begrijpen, de zin ervan te
achterhalen en van daaruit de concrete toepassingen te beoordelen.
De mens beoefent zijn godsdienst in een kerk of secte, spel is bijna altijd
samenspel, taalwetenschap wordt beoefend in een taal-gemeenschap: de mens
oefent zijn

1)

Dr. P. de Bruin S.J., Het sociaal probleem. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam,
1956, 311 pp., geb. Fr. 230, ingen. Fr. 190.
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mens-zijn uit in maatschappelijkheid. De meeste boeken over sociologie behandelen
de godsdienst, de kunst, de primitieve familie onder hun maatschappelijk aspect;
ze bestuderen het gemeenschaps-aspect van de mens haast uitsluitend in zijn
toepassingen. Dit is niet de bedoeling van de schr. Godsdienst, spel, taal, alle
menselijke waarden zijn ‘maatschappelijk’; ze hebben de maatschappelijkheid
gemeen. Schr. wil nu juist het element van het maatschappelijke (dat zich in al die
waarden manifesteert) afzonderlijk, op zich beschouwen en ontleden; dit noemt hij
de studie van het ‘sociale’. Het verbonden zijn in godsdienst, spel, cultuur is reeds
een specificatie van het oorspronkelijke sociaal-zijn. Het eigene van het sociale is,
dat het de mens met zijn medemens verbindt louter op grondslag van menselijkheid.
Gewapend met dit begrip van het sociale bouwt schr. (na een inleidend hoofdstuk
over de methode, dat eerder voor de vakman is bedoeld) zijn studie op in drie
hoofdgeledingen: in een eerste grondleggend gedeelte (blz. 56-85) wordt het begrip
van het sociale nader omschreven en in zijn elementaire structuur ontvouwd; het
tweede deel behandelt uitvoerig de huidige sociale kwestie, en ontleedt die in haar
oorsprong en verscheidenheid van aspecten; in het derde deel wordt het sociale
beschouwd in zover het zich in de andere gebieden van het maatschappelijk leven
realiseert: de godsdienst, het recht, de economie, de noodleniging.
De twee grond-elementen van het sociale zijn: solidariteit en rivaliteit. Beide zijn
gegrond in het mens-zijn zelf en roepen elkaar wederkerig op. Van nature is de
mens een sociaal wezen: hij kan slechts mens zijn samen met de anderen. Doch
juist dit mens-zijn dat hij niet realiseren kan tenzij in gemeenschap met de anderen,
oefent ieder op een oorspronkelijke manier uit en in die mate staat hij ook in
tegenstelling met zijn evenmens.
Deze fundamentele rivaliteit-in-solidariteit doordringt geheel de mens, lichaam
en ziel, instinct, verstand en rede, en manifesteert zich op elk van die niveaus op
een eigen wijze. In zekere zin blijft de mens dus een kudde-dier (hij blijft ontvankelijk
voor onderbewuste propaganda); het verstand leert hem, mede te werken aan het
algemeen belang en er tevens zijn eigen belang in te zoeken; door de rede is de
mens in vrije en bewuste geestelijkheid verbonden met zijn evenmens. Tevens
moeten instinct, verstand en rede in harmonie met en ondergeschiktheid aan elkaar
leven, wat de sociale mens tot een zeer gecompliceerd wezen maakt.
Deze rivaliteit-in-solidariteit leeft niet alleen toevallig in de enkelingen, maar zet
zich ook vast in instellingen. ‘Dan ontstaan de sociale verhoudingen, d.i. vaste
vormen van samenleving in solidariteit en rivaliteit, die de geschiedenis der mensen
tot zo'n bewogen schouwspel maken’.
Deze sociale verhoudingen hebben hun inwendige dynamiek, ze zijn aan verandering
onderhevig. Eerst geleidelijk leert de mens zijn vrijheid veroveren en zichzelf kennen.
De mens ontwikkelt zich tot hoger en breder menselijkheid. Op gebied van
wetenschappen en kunsten is dit vrij duidelijk; ook in de vormen der samenleving
manifesteert zich dit. Natuurlijk mag die idee van vooruitgang niet naïef opgevat
worden: de mensheid ontwikkelt zich slechts langzaam, met veel tegenkantingen
en toevallen, zelfs met veel terugval en altijd vol van onvolmaaktheden. Dit alles
belet echter niet de vooruitgang: in de sociale verhoudingen komt stilaan een echtere
vorm van vrijheid te voorschijn en wordt inzonderheid de spreiding van vrijheid en
menselijkheid over alle subjecten groter.
De fasen van deze vrij-making volgen elkaar zeer geleidelijk op. ‘De geschiedenis
der mensheid is de geschiedenis van een permanent zich herhalende
groepenrivaliteit over rechten en sociale verhoudingen’. In dit verband spreekt K.
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Marx van ‘klassenstrijd’. Hij bedoelt er iets heel anders mede. Voor Dr. de Bruin is
de klassen-rivaliteit de overgang van een vorm van solidariteit naar een andere,
met groter mogelijkheden tot menselijke vrijheid; het is het telkens weerkerend
moment in de opgang van de mensheid tot meer vrijheid en inzicht. ‘Alle oplossing
van een sociale kwestie is tevens een inleiding tot een nieuwe sociale kwestie’. Voor
Marx is de klassenstrijd slechts één
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moment in de sociale ontwikkeling: al wat voorafgaat heet uitbuiting en door de
overwinning van de onderliggende klasse wordt de klassen-loze maatschappij
gesticht waarin iedereen gelijk is. Maar de mens is nu eenmaal niet egaal en dit
verschil in aanleg, talent, opvoeding zal zich noodzakelijk vastleggen - ook in de
communistische landen - in een nieuwe klassenverhouding. Meteen wordt de
grondslag gelegd voor een nieuwe rivaliteit.
In een tweede deel behandelt schr. de huidige sociale kwestie. Om de strijd tussen
burger en proletariër te verklaren volstaat het niet, te wijzen op de ellendige toestand,
waarin de grote massa der arbeiders door de industriële revolutie geraakt is. Van
veel meer belang zijn twee andere factoren: de toenemende onzekerheid van de
burgers in hun verworven machtspositie en het groeiend bewustzijn der arbeiders
van hun eigen kracht. De kern van de sociale kwestie is een ‘sociale’, en niet op de
eerste plaats een economische. Men verengt de sociale kwestie door ze louter te
zien als een strijd van de arbeiders voor lotsverbetering. Het gaat er om, een nieuwe
vorm van solidariteit te vinden, waarin ieder zijn plaats, zijn ‘stand’ krijgt: de
proletariër, de burger en de overige sociale groepen, een nieuw sociaal bestel dat
volgens vaste, door iedereen aanvaarde normen, aan iedereen het zijne geeft: zijn
sociaal prestige en zijn inkomen.
Deze nieuwe solidariteit zal volgens schr. een ‘corporatieve orde’ zijn - niet volgens
middeleeuws model, toen ongelijkheid van sociale positie, hiërarchie van leiding en
volging de mensen in het bloed zat. De nieuwe corporatieve orde moet worden
gesloten tussen gelijkbelanghebbende en gelijkberechtigde personen die echter
een verschillende functie bekleden in de maatschappij. De voornaamste taak van
de nieuwe bedrijfsorganisatie is, concurrentie en solidariteit harmonisch te verbinden,
zodat ze vruchtbaar werken voor de economie.
In het derde deel bestudeert schr. de verhouding van het sociale tot de andere
factoren van het maatschappelijk leven. Fijnzinnig ontleedt hij de ingewikkelde
verhouding tot de (katholieke) godsdienst. De mysterieuze genadebedeling door
Gods liefde valt buiten onze menselijke berekeningen. De gelijkheid en ongelijkheid
van de mens tegenover God is een andere dan de gelijkheid en ongelijkheid van
de mensen onder elkaar.
Wel zijn alle mensen voor God gelijk in deze zin dat allen, rijk of arm, geroepen
zijn om, in Christus, de Vader te beminnen. De godsdienst vraagt dat de sociale
orde alle mensen daartoe in staat zou stellen. De bovennatuurlijke godsdienst stelt
dus eisen aan de samenleving. Anderzijds kent de samenleving haar autonome,
natuurlijke ontwikkeling volgens eigen wetten, een ontwikkeling die toch mede
opgenomen wordt in Gods genadeplan. Tegenover de bovennatuurlijke godsdienst
bezit het sociale een relatieve autonomie. Uit deze grondwaarheid volgen twee
stellingen: het is niet de taak der Kerk, op te treden als hervormer van de sociale
orde, en anderzijds kunnen de sociale verhoudingen, als voorwaarden, het geloof
en de liefde beter of slechter dienen. Het is dus normaal dat de Kerk zich bij de
sociale verhoudingen, zoals ze zijn, neerlegt en evenzeer de veranderingen
aanvaardt. En het is ook normaal dat de christen strijdt voor een betere sociale orde.
Doch waar ligt het betere? Bij de conservatieve christen of bij de progressist? Leidt
dit niet tot een hopeloos verwarde toestand? Niet noodzakelijk, meent Dr. de Bruin.
‘Allen hebben wij (katholieken) de plicht het goede te bewerken samen met onze
tegenstanders, hetzij deze conservatief of progressief zijn. Die tegenstander is voor
de katholiek zowel de katholiek van een tegenovergestelde of andere opinie, als de
niet-katholiek, die met hem in conservatisme of progressivisme in mening
overeenkomt of verschilt’. De houding van de katholiek in de huidige klassenstrijd
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is dus niet zo simpel. In het licht van zijn geloof en luisterend naar zijn geweten moet
hij zich een overtuiging vormen: de reële politieke en sociale situatie zullen hem
aantonen hoever hij zijn ideaal kan verwezenlijken en waar hij compromissen moet
sluiten.
In dit kort overzicht konden slechts enkele hoofdgedachten worden belicht. Deze
studie grijpt naar de kern van het
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probleem. In pregnante formuleringen worden theorieën en situaties raak beoordeeld
(b.v. liberalisme, socialisme, Benelux, de kolen- en staalgemeenschap). Het is een
eerlijk boek, dat wijs en toch resoluut stelling neemt, vrijuit spreekt en naar de mening
van de tegenstander vraagt. Binnen de hoofdstukken volgt de redenering een strakke
lijn; hier en daar is de formulering wel iets te gedrongen, zodat de gedachte van de
schr. niet onmiddellijk doorzichtig wordt. Anderzijds belicht schr. zijn centrale ideeën
van uit verschillende gezichtspunten, zodat hetgeen duister bleef bij een eerste
lezing, zich verduidelijkt naarmate de lezer vordert in het boek. Sprekende
voorbeelden uit het dagelijks leven illustreren de theorie.
Het is een rijk en doordacht boek, dat aan de sociale gemeenschap een eminente
dienst bewijst door zijn klare, alomvattende probleemstelling; een boek dat thuis
hoort op de studie-diensten van onze sociale organisaties. Ontspanningslectuur is
het wel niet, maar de lezer wordt honderd ten honderd beloond voor zijn inspanning.
Fr. Vandenbussche S.J.

Boekbespreking
Godsdienst
Magdeburg, Mechthild von, Das fliessende Licht der Gottheit. Eingeführt
von Margot Schmidt mit einer Studie von Hans Urs von Balthasar. Benziger Verlag, Einsiedeln, Zürich, Köln, 1956, 453 pp., Fr. 19.80.
In de tweede Band van de Benedictijnse uitgave: Revelationes Gertrudianae ae
Mechtildianae (1877) is een Latijnse vertaling van Mechthilds geschrift opgenomen
en toegevoegd aan de werken van de heilige Geertruid en van de heilige Mechtild
van Hackeborn, die beiden behoorden tot de beroemde Cisterciënzer-abdij van
Helfta. De toevoeging zal vermoedelijk geschied zijn, omdat Mechthild van
Maagdenburg haar laatste levensjaren in dezelfde kloostergemeenschap heeft
doorgebracht. Overigens toch verschilt haar geschrift naar stijl en inhoud zeer sterk
van de werken harer twee kloostergenoten. Zij is veel heftiger in haar uitingen,
strijdbaar van natuur en op Gods innerlijk bevel geroepen om op te komen voor het
zuivere Christendom tegen de ontaarding, die zij van nabij, gedurende verreweg
het grootste deel van haar leven, waarnam bij geestelijkheid, leken en
kloostergemeenschappen. Dr. Hans Urs von Balthasar schreef, bij wijze van inleiding
op deze Duitse tekst-uitgave, een breedvoerige, diepgaande, soms moeilijk leesbare
studie, die doorworsteld een onmisbare commentaar is op de ongewone inhoud
van Mechthilds proza en poëzie, en tevens bewijst, van hoe grote waarde het
geschrift is van deze vrouw, zowel om haar eigen geestelijk leven te leren kennen
als dat van haar tijdgenoten, op wie zij een sterke invloed heeft uitgeoefend. De
oorspronkelijke tekst in middel-nederduits dialect is verloren gegaan. Maar volgens
nauwkeurig onderzochte codices en met gebruikname van de nieuwste tekst-critische
studies verzorgde Margot Schmidt een wetenschappelijk verantwoorde uitgave in
modern Duits. Het werd een aantrekkelijk deel in de Benziger reeks Menschen der
Kirche, keurig van letter en handzaam van formaat.
M. Molenaar M.S.C.
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Merton, Thomas, Marthe, Marie et Lazare, vert. Juliette Charles-Du Bos.
(Présence Chrétienne). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 148 pp.,
ing. Fr. 54.
Voor Sint-Bernardus waren deze drie figuren de symbolen van het drievoudige leven
zoals het binnen elk Cisterciënserklooster wordt beleefd: apostolaat (waaronder
ook de administratie wordt gerekend), contemplatie en boete. Met veel fijnzinnigheid
ontleedt Thomas Merton, de bekende bekeerling, dichter en trappist, de dialectische
spanningen waarin zich deze drie componenten van het monnikenlevenleven tot
elkaar verhouden. Steeds blijft voor de monnik de contemplatie het beste en het
meest geliefde deel. Het boeteleven leidt tot de contemplatie, maar het apostolaat
(dat een charismatische roeping is) overstijgt haar, en keert er opnieuw toe terug.
Deze rustige syn-

Streven. Jaargang 10

687
these wordt in Mertons boek door twee schone hoofdstukken omsloten: het eerste
over de actie en de contemplatie van Christus; het laatste over de actie en de
contemplatie van de H. Maagd. Een heldere analyse die gegroeid is uit jarenlange
studie en diep gebed. Ook voor de leek zeer toegankelijk opent dit boek verrassende
perspectieven op het eigenste leven van de monnik en op zijn bestemming in de
wereld, ook de onze.
J.-P. Van Schoote

Huenermann, W., Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Ein Leben Jesu.
- Tyrolia-Verlag, Innsbruck, 1956, 475 pp., 2 K.
Het is een gewaagde onderneming, de evangelies in roman-vorm weer te geven:
ofwel is het verhaal niet spannend en levendig genoeg, ofwel boet het in aan
waarheidsgetrouwheid en religieuze diepte. Wilhem Huenermann is er in geslaagd,
het leven van Christus stap voor stap te volgen, de woorden van de Meester en nog
verscheidene andere citaten uit O.T. en N.T. letterlijk weer te geven - wat telkens
aangeduid wordt door een inspringende tekst - en ons door het verhaal toch te
boeien en religieus te bezielen. Al is het geen wetenschappelijk werk, toch geeft
het ook, naast een orthodoxe interpretatie, zeer veel details over plaats en tijd van
de evangelies, nuttig voor een latere lezing van de tekst zelf.
E. Dirven

Wu, John, Le Carmel intérieur, vert. F. Weyergans (Eglise Vivante). Casterman, Doornik, 1956, 229 pp., ing. Fr. 80.
Schrijver is een bekend Chinees jurist, oud-minister en gezant bij het Vaticaan onder
Tsjan-Kaisjek, vader van een groot huisgezin, en R.K. bekeerling. Het is een troost,
een leek te mogen lezen die zo mooi schrijft over de groei van het geestelijk leven.
Niet dat hij nieuwe dingen gevonden heeft, maar de oude traditionele leer van de
Kerk heeft hij leren kennen door vlijtige lectuur, waarvan men tevens bemerkt dat
hij ze heeft verwerkt tot eigen levensgoed. In zijn ‘Boven Oost en West’ had hij reeds
betuigd dat zijn bekering hem al het schone uit het Confucianisme, het Taoisme en
het Boeddhisme, verrijkt en verdiept in de Kerk had mogen terugvinden. In dit boek
merken wij door zijn vele citaten uit de oude boeken van China hoe waar zijn
getuigenis is geweest. Zo behoort hij tot de groep van de edele en volmenselijke
bekeerlingen, die het niet nodig achten hun vroegere geloofstrouw te verachten om
beter katholiek te zijn.
P. Fransen

The Springs of Morality. A Catholic Symposium, ed. by John M. Todd.
- Burns & Oates, London, 1956, VIII-327 pp., 30 sh.
Een groepje priesters en katholieke leken hielden in 1955 in ‘Downside Abbey’ een
symposion, waarvan het verslag thans verschenen is. Het eerste deel bespreekt
historische invloeden op de moraliteit (Bijbel, Grieken en Romeinen, Middeleeuwen,
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Engelse Protestanten); het tweede behandelt de bijdragen, die verschillende
wetenschappen voor de moraal leveren (psychologie, medicijnen, economie,
internationaal recht); het derde deel stelt enkele concrete moraalproblemen (leraar,
sexualiteit, werknemer, werkgever, schrijver, biechtvader); het vierde deel tenslotte
bespreekt een aantal morele opvattingen buiten de Kerk. De waarde van dergelijke
publicaties is maar betrekkelijk, gezien de veelheid van behandelde onderwerpen
en het wisselende wetenschappelijke peil van de afzonderlijke bijdragen. Onder de
lezers van dit tijdschrift zullen weinigen gevonden worden, voor wie dit werk betekenis
heeft. Daarom mogen wij volstaan met deze summiere weergave van de inhoud.
A. van Kol

Faerber, Karl, Brevier zum inneren Leben. - J. Knecht, Frankfurt/M.,
1956, 276 pp., geb. D.M. 8,80.
Om zijn lezers tot een lofwaardige praktijk van bezinning en meditatie te brengen,
publiceert Der christliche Sonntag sinds jaren wekelijks een tekst uit één of ander
geestelijk boek. Een driehonderdtal ervan zijn in dit ‘brevier’ samengebracht, volgens
tien hoofdthema's. Een bloemlezing van de geestelijke literatuur is dit uiteraard niet:
daartoe was het materiaal te beperkt, ook te toevallig, want aangewezen op een
keuze uit recente vertalingen. Voor ons taalgebied bijvoorbeeld, zijn slechts
Grossouw en Stracke, elk met één tekst, vertegenwoordigd. Men miskent geenszins
de waarde van deze schrijvers door hierbij de bedenking te maken dat er in de
spiritualiteit van de Lage Landen nog wel wat anders te vinden is. Zoals het is kan
men het boek trouwens veilig aanprijzen; de keuze der teksten is ruimschoots
verantwoord en getuigt van veel feeling voor de geestelijke behoeften van de
moderne mens. De samensteller was bovendien ruimdenkend genoeg om ook

Streven. Jaargang 10

688
protestantse ascetische schrijvers aan het woord te laten waar dit voor katholieken
aanvaardbaar is.
F. De Graeve

Catéchèse et missions. Rapports et compte-rendu de la XXVe Semaine
de Missiologie, Louvain, 1955. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 239
pp., ing. Fr. 150.
Zoals de titel schijnt aan te duiden handelen de referaten van de missiologische
week, jubeljaar 1955, over twee onderwerpen: de catechese en daarnaast de missies.
Vooraanstaande persoonlijkheden op catechetisch gebied, als Br. Vincent Ayel
F.E.C., P. Van Caster S.J., P. Charlier O.S.B., P. Ranwez S.J. en Dom Thierry
Maertens O.S.B. geven bondig en toch zo volledig mogelijk de moderne posities en
strevingen van het G.O. in Europa. De daaropvolgende typische
missionaris-voordrachten vergenoegen zich ofwel met het klassieke en toch dikwijls
interessante overzicht van de activiteiten van de missionaris, ofwel concentreren
ze hun aandacht op het reeds oude en altijd actuele probleem van de aanpassing.
Merkwaardige bijdragen op dit gebied kwamen van de inboorlingen zelf (P. Mavwela
S.J. en P. Dominique Sukala O.P.). Dat het tussen beide: catechetische beweging
en missies, niet tot een echte dialoog kwam, wijst op de noodzaak om het G.O. in
de missies grondig te vernieuwen.
E. Dirven

Stierli, Josef, Sie gaben Zeugnis, Lebensbilder christlicher Propheten.
- Benziger-Verlag, Einsiedeln, Zürich, Köln, (1956), 168 pp., Zw. Fr. 8.90.
Tien korte levensschetsen van heiligen en vromen uit het leven der Kerk, nl. van
Stephanus, Franciscus van Assisi, Elisabeth van Thüringen, Catharina van Siena,
Jeanne d'Arc, Broeder Claus van Flüe, Ignatius van Loyola, Joannes Bosco en Pater
Flanagan, Hieronymus Jaegen, en Joseph Lo Pa Hong. Vromen uit alle tijden en
van verschillende landsaard, maar die allen voor de Kerk gewerkt en gestreden
hebben en zo getuigen geworden zijn, die ook nog in onze tijd aan ons een
boodschap te verkondigen hebben en de moderne mens uitnodigen zijn lidmaatschap
van de Kerk ten volle te beleven.
P. Grootens

Gutzwiller, Richard, Meditaties over Mattheus. - Paul Brand, Bussum,
1956, 560 pp., geb. f 8.90.
De oorspronkelijke duitse uitgave van dit werk in twee deeltjes, die in 1954 haar
tweede druk beleefde, heeft reeds veel mediterende zielen gelukkig gemaakt.
Vandaar is het te verwachten, dat deze nederlandse vertaling, verzorgd door Th.
Kouw M.S.C., haar weg hier in ons taalgebied wel zal vinden. Vooral ook omdat
door de uitgever door het gebruik van dundrukpapier, de twee deeltjes in één
verenigd zijn. Wat de meditatiestof van Gutzwiller zo aantrekkelijk maakt, is, dat hij
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zijn commentaar bekort, door allerlei bijkomstige details weg te laten en alleen de
grote gedachte van een pericoop naar voren te brengen. Bovendien is hij volmaakt
op de hoogte van de noden van de tijd en zo weet hij de eeuwiggeldende waarheden
van dit evangelie toegankelijk te maken voor mensen, die midden in de wereld staan
en toch niet in de wereld verloren willen gaan.
P. Grootens

Mascall, E.L., Via Media. An essay in theological Synthesis. - Longmans,
London, 1956, 171 pp., 12 s. 6 d.
Schr. ziet orthodoxie als de middenpositie tussen heretische uitersten. Hij illustreert
dit door een uiteenzetting van de ware leer der schepping, der Triniteit, Incarnatie
en genade, waarbij ketterse uitwassen ter beider zijde met inzicht en sympathie
besproken worden, zodat ze het waarheidselement dat zij bevatten duidelijk naar
voren brengen. Schr. is een vooraanstaand theoloog der Anglikaanse Kerk; hij is
volledig op de hoogte van de katholieke theologie, die hij in deze, voor de leek niet
eenvoudige, studies trouw volgt.
W. Peters

Prein, J.A.M., De maaltijd des Heren. Serie De Eredienst der Kerk, nr. 5.
- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 43 pp., f 1.75.
Aan de hand van de oudste gegevens uit Schrift en apostolische tijd wordt in dit
werkje nagegaan, waarin aard en vorm van de Mis bestaan. Na het verloop van het
Paasmaal alsmede de manier waarop de Evangelisten en Paulus het
instellingsverhaal meedelen, te hebben onderzocht, komt Schr. tot de volgende
conclusie: ‘Niet een maaltijd maar een ritus gebood Christus te herhalen’ (pagina
15; cursivering van ons). De schrijver geeft ons in zijn overzicht veel kostbare
gegevens en teksten, en met zijn hoofdstelling kan men het veilig eens zijn, hoewel
daarnaast toch moet worden opgemerkt, dat vanwege de nieuwe betekenis, die
Christus aan de dankzegging over brood en wijn heeft gegeven, deze ritus ook in
een
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nieuw verband, en dus ook in een nieuwe ‘Gestalt’ is komen te staan, die toch ook
een maaltijdsvorm is, zij het dan ook een geestelijk maal. Wat Schr. op p. 27 opmerkt
over de uitwerkingen van de Eucharistie volgens St.-Jan, zouden we niet willen
onderschrijven: het eeuwig leven en het blijven in Christus bepaalt niet slechts onze
verhouding tot God, maar veroorzaakt ook de intermenselijke verhouding der
gelovigen. Het geheel is wel iets té academisch, té technisch wetenschappelijk. Het
pastorele aspect, dat momenteel een allesbeheersende invloed uitoefent in de
liturgie-ontwikkeling, blijft te veel op de achtergrond.
J. Mulders

François, J., De Heilsgeschiedenis van het Oud Verbond in onze
Katechese. - K. Beyaert N.V., Brugge, 1956, 312 pp., Fr. 96.
Evenals met zijn driedelig werk Het Levende Woord zal inspecteur François ook
met deze Heilsgeschiedenis een grote dienst bewijzen aan alle godsdienstleraren
die niet de tijd vinden om persoonlijk de huidige stromingen in katechetiek en
bijbelkennis te volgen. Naar het voorbeeld van de bekende katecheet J. Colomb
p.s.s. geeft S. in een tiental synthetische vues een overzicht van het O.T. in zijn
heilsaspect, met telkens zowel katechetische als exegetische richtlijnen,
bijeengelezen uit de werken van vooraanstaande persoonlijkheden op dat gebied,
dikwijls zelfs in de oorspronkelijke tekst. Daar we in 't Nederlands nog weinig van
dien aard bezitten, voorziet dit boek zeker in een behoefte.
E. Dirven

Gagern, Dr. Friedrich E. Freiherr von, Huwelijk. Voorbereiding en
Beleving. - H. Nelissen, Bilthoven, 't Groeit, Antwerpen, 1956, 63 pp., f
1.90.
De bekende katholieke Duitse arts von Gagern heeft in 1955 een boekje uitgegeven
onder de titel ‘Mann und Frau’, dat thans door Bert Stevens in het Nederlands
vertaald is. Het is een eenvoudig voorlichtingsboekje, met deze bijzondere kwaliteit
dat het de biologische aspecten opneemt in een idealistische visie. Aanbevolen.
A. van Kol

Dean, Dom Aldhelm, Letters to Anglicans. - Burns and Oates, London,
1957, 62 pp., 5 sh.
Dit dure pamflet bevat een dozijn brieven gericht tot Anglicanen wier zekerheid
omtrent hun kerk is aangetast. De gewone moeilijkheden worden helder behandeld,
op weinig originele wijze overigens; we vragen ons af of de controverse-toon de
mens van vandaag wel ligt en of hij bereid is natuurlijke argumenten zo hoog aan
te slaan als schr. zou wensen. We geloven dat schr. bovendien hier en daar niet
vrij te pleiten valt van begging the question, van indirect uit te gaan van het standpunt
dat hij bewijzen moet.
W. Peters

Streven. Jaargang 10

Filosofie en psychologie
Oldendorff, Prof. Dr. A., De Vreemdeling. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1956, 19 pp., f 1.25.
In deze inaugurale rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
buitengewoon hoogleraar aan de economische hogeschool te Tilburg, geeft de
auteur een interessante sociologische beschouwing over de beleving van het
vreemde en de vreemdeling. Die beleving is tweevoudig. Enerzijds wekt het vreemde
onze vrees, omdat het onberekenbaar is en de vertrouwde kaders verstoort, waarin
wij de werkelijkheid geordend hebben. Anderzijds gaat er van het vreemde ook een
aantrekkingskracht uit. ‘Het ongewone’, zegt de auteur, ‘wekt gemengde gevoelens
van angst en nieuwsgierigheid; het verwonderlijke houdt ons geboeid. Waar de
nieuwsgierigheid het wint van de angst, kunnen wij de betovering van het onbekende
ondergaan; wij worden gefascineerd door dit anders zijn dan de gewone dingen.
Het geheimzinnige heeft zijn dreiging, maar ook zijn verlokking, zijn luister en zijn
majesteit’ (p. 6). Van deze tweevoudige werking van het vreemde en de vreemdeling
kennen ethnologie en geschiedenis vele voorbeelden, waarvan sommige door de
schrijver als illustratie van zijn betoog worden gebruikt. Wat de persoon van de
vreemdeling betreft is het vaak opvallend dat deze de groep, waarin hij verkeert,
tegemoet treedt met koele zakelijkheid, ongevoelig voor de affecten, die in de groep
worden aangetroffen. Hij is vaak objectiever dan de ‘inboorling’ en schijnt zodoende
gepredisponeerd tot ambten, waarbij onpartijdigheid een grote rol speelt. Tenslotte
ontwikkelt de vreemdeling zich niet zelden tot sociaal criticus en revolutionair. ‘Het
schijnt’, zegt de schrijver, ‘dat wij de buitenstaander nodig
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hebben, waar zakelijkheid, objectiviteit en critische zin zijn vereist, onder voorwaarde
uiteraard, dat deze buitenstaander zich vertrouwd heeft gemaakt met de hem
voorgelegde problematiek en ons vertrouwen bezit, dat hij geïnvolveerd is zonder
verstrikt te zijn’ (p. 15). Wij bevelen dit geschrift van harte ter lezing aan.
Dr. F. Nuyens

Stern, Karl, The Third Revolution. - Michael Joseph, London, 1955, 256
pp., 15 sh.
De auteur is de bekende Joodse psychiater, die zich tot de Katholieke Kerk bekeerde
en zijn bekeringsgeschiedenis verhaalde in De Vuurzuil. In het voortreffelijke en
zeer verhelderende boek nu onder bespreking is voornamelijk de psychiater aan
het woord, die zijn vak verdedigt tegen de talloos vele vooroordelen, misvattingen
en ongegronde veroordelingen die onder katholieken, en niet het minst onder de
priesters, gangbare munt zijn. Hij volgt hierbij een voornamelijk chronologische
methode, die het grote voordeel biedt dat de lezer de zeer geleidelijke tocht kan
meemaken die de psychiatrie zelf gegaan is. Aan de hand van enkele gevallen uit
zijn eigen praktijk ziet men ieder nieuw ontwikkelingsstadium geïllustreerd, hetgeen
niet weinig bijdraagt tot verheldering van noties en realiteiten, waarmede de leek
nog niet erg vertrouwd is. Daarbij bezit schr. de grote verdienste nimmer zijn toevlucht
te nemen tot een vakterminologie die voor buitenstaanders op de duur enkel notioneel
wordt, en het benijdenswaardige talent om geenszins eenvoudige zaken in heldere
taal uit een te zetten. De ondertitel van deze studie, die voor de leek bedoeld is,
luidt: a study of psychiatry and religion. De klemtoon wordt hierbij gelegd op de
psychiatrie, en wanneer deze eenmaal van excessen of niet te verantwoorden
interpretaties is ontdaan, blijkt niet alleen hoe zij geenszins het geloof en de
godsdienst in gevaar brengt, maar hierop in menig opzicht een diepere kijk geeft.
Wij geloven zelfs dat het inzicht in het religieuze leven van de mens door deze jonge
wetenschap van de psychiatrie geschonken nog veel groter is dan door schr. direct
wordt aangeduid. Rustige en herhaalde lezing van deze studie zal de ontwikkelde
leek zelf meerdere malen onverwachte diepte-visies geven op het gehele leven; hij
zal dan onmiddellijk, mogelijk met iets van bezorgdheid, constateren dat dit inderdaad
een revolutie zal betekenen, niet in de zin van de Franse revolutie, of de industriële
revolutie, die zich op een beperkt terrein van het mens-zijn voltrokken; het zal nu
gaan over een ware revolutie in ons beschouwen van het gehele mens-zijn zelf.
Zonder degelijke reden mag dit heldere, verhelderende, en stimulerende boek niet
ongelezen blijven.
Dr. W. Peters

Marcel, Gabriel, De mens zichzelf een vraagstuk, vert. door dr. E.
Brongersma. Met een inleiding van dr. B. Delfgaauw. - Erven J. Bijleveld,
Utrecht, 1956, 162 pp., f 6.90.
Dr. Brongersma is de eerste Nederlander, die de moeilijke taak op zich nam een
werk van Marcel in onze taal om te zetten en is daarin met deze vertaling van
‘L'homme problématique’ zeker geslaagd. Het werk zelf werd n.a.v. de Duitse
vertaling reeds in Streven besproken door J. Defever (juni 1956, p. 880 vlg.). Om
dilettantisme in de filosofie te voorkomen zou het m.i. nuttig zijn geweest even te
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wijzen op het feit, dat een schaduwzijde van Marcel is zijn vaak bewust ‘anti-modern’
zijn, zodat zijn kennis van het hedendaagse denken vaak niet geringe leemten
vertoont.
J.H. Nota

Dufoyer, Pierre, De kinderziel. (Van de geboorte tot aan het 13de jaar).
Vert. door J. v.d. Putten. (Pro Familia-Reeks). - Gezinsuitgaven, Brussel;
N. Nelissen, Bilthoven; Casterman, Doornik, 1956, 211 pp., 8 pl.
Dit boekje is vooral geschreven voor ouders. Het werd samengesteld door een team,
bestaande uit een priester, een arts, een pedagoog, een vader en moeder. Veel
kwesties uit de kinderpsychologie worden op eenvoudige wijze besproken. De
auteurs schrijven blijkbaar vanuit de problematiek van het gestoorde kind, waardoor
sterk de nadruk valt op mogelijke fouten en afwijkingen. Behalve enkele meer
toevallige opmerkingen kan ook de opvallende voorkeur voor de theorie van Adler
wel enige bedenking wekken. Voor hen, die met kinderen omgaan biedt dit boekje
een nuttige aansporing zich te verdiepen in het mysterie van de hun toevertrouwde
kinderen.
J.M. Kijm

Müller-Eckhard, Hans, Kinderen vragen begrip. Vertaald door F. Schönau.
- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 223 pp., f 7.90.
De vertaler heeft de oorspronkelijke titel Das unverstandene Kind in zijn Neder-
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landse versie een andere kleur gegeven. Men mag veronderstellen dat het de
bedoeling van de schrijver is geweest om meer begrip te vragen voor de
bewegingsdrang, de behoefte aan mystiek, aan kinderlijk zijn in zindelijkheids- en
ordelijkheidsgedragingen, maar bovenal in de behoefte aan liefdevolle bejegening
van het kind. Als psychiater heeft Müller evenwel voornamelijk omgang met geestelijk
gestoorde kinderen. Zijn inzichten omtrent de opvoeding put hij, wat dit werk betreft,
duidelijk uit zijn ervaringen in de psychiatrische praktijk waar hij het ‘unverstandene
Kind’ ontmoette. Deze stempel werd zozeer op het boek gedrukt dat wij ons met
Dr. Trimbos - die een nawoord schreef - afvragen of er wel behoefte was aan een
Nederlandse vertaling. In ieder geval vraagt Kinderen vragen begrip veel begrip van
de lezer, veel begrip voor de hartekreten van de schrijver en ook veel begrip in
pedagogische kwesties om de vele radicale uitspraken te kunnen omzetten in de
geeigende relativiteit.
Chr. L. Heyen

Waterink, Dr. J., De schooljaren onzer kinderen. Samenspel van school
en gezin. - J.H. Kok, Kampen, 1956, 179 pp., f 6.90.
Steunend op een rijke ervaring heeft Prof. Waterink dit boek geschreven voor allen,
die te maken hebben met schoolgaande kinderen. In de 21 hoofdstukken worden
in eenvoudige stijl en geïllustreerd met sprekende voorbeelden allerlei praktische
kwesties besproken: de moeilijkheden van het kind dat pas naar school gaat, tucht
en straf, huiswerk, bijlessen, rapporten enz. De hoofdgedachte van het werk is in
de ondertitel aangeduid: er moet nauwe samenwerking zijn tussen school en gezin
door wederzijdse hulp en echt begrip voor elkaar. Een waardevol boek, dat wij van
harte aanbevelen.
J.M. Kijm

Jung, C.G., Zielsproblemen van onze tijd. Lezingen en Essays. Vert. E.
Camerling en F. de Vries. - L. Veen, Amsterdam, z.j., 269 pp., f 14.50.
Het werk, waarvan thans de vertaling is verschenen, is onder de titel Seelenprobleme
der Gegenwart gepubliceerd in 1930. Het bevat een serie opstellen, waarin
karakteristieke aspecten van de Analytische Psychologie worden belicht, en waarin
tevens bijna voortdurend een discussie gevoerd wordt met Freud. Het komt ons
voor, dat zij die zich bezig houden met de wetenschappelijke problemen van de
psychologie met vrucht kennis kunnen nemen van deze studies.
J.M. Kijm

Shoemaker, Samuel M., Gelukkig worden. Vert. F. Schregel-Onstein. J. Kruseman, Den Haag, z.j., 148 pp., f 3.95 en f 4.95.
In dit boek, oorspronkelijk gepubliceerd in Amerika, heeft een Anglicaans geestelijke
op eenvoudige en levendige wijze gedachten uitgedrukt, welke voortkwamen uit de
ervaringen bij het pastorale werk. Na een beschrijving van de huidige moeilijkheden,
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spreekt de auteur over de oplossingen, valse en ware, waarbij vooral nadruk gelegd
wordt op rouwmoedige bekentenis van eigen tekortkomingen. Hij wijst het geloof in
God aan als diepste bron van geluk, bespreekt op grond hiervan de verwerking van
het leed en de zuivering van de menselijke verhoudingen. De echt Amerikaanse
stijl kan ons soms wat vreemd aandoen: in het algemeen ligt er een weldadige
frisheid en optimisme over dit boek, ontstaan uit een diep christelijke geloofsbeleving.
J.M. Kijm

Kunst en cultuurleven
Fougasse, The good-tempered pencil. - Uitg. Max Reinhardt, London,
1956, 226 pp., geïll., 20 S.
Bijna gelijktijdig met de uitgave van de collectie humoristische tekeningen ‘A century
of Punch’, verscheen er in Engeland een ander werk in ditzelfde genre: een
verzameling geestige prentjes, uitgegeven door Fougasse. Tussen beide werken
is wel overeenkomst, maar toch ook voldoende verschil, om deze twee boeken met
veel genoegen door te bladeren. In dit boek van Fougasse vinden wij een goed
gekozen verzameling humoristische prentjes, eveneens uit de laatste honderd jaar
ongeveer. Men kan hier genieten van de knappe Engelse tekenkunst, die vooral op
het gebied van boekillustratie en van het humoristische genre buitengewoon sterk
is. Men is telkens blij verrast als men de fijne tekeningen ziet van Harrison Cady,
Keene of James Montgomery Flagg. H.M. Bateman weet met enkele lijnen een
situatie te typeren, wat niet alleen zijn meesterschap over zijn materiaal bewijst,
maar ook getuigt van zijn goede, fijne smaak voor het beheerst-komische. 't Is
trouwens toch een
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aangename eigenschap van de Engelse humor, vooral zoals deze ons in dit boek
getoond wordt, dat hij nooit grof wordt of banaal. Phil May observeert de typen van
de straat in hun eigenaardige aangeleerde gebruiken en gewoonten, maar tegelijk
spreekt er toch een hartelijk meeleven uit zijn kunst met de figuren die hij uitbeeldt,
en die vaak onder hun extravagant uiterlijk veel ellende verbergen. Giovannetti toont
zijn wel voldaan hamstertje, dat in al zijn daden zijn oprechte hamsteraard verraadt;
't is één van de genoegelijkste dierenfiguurtjes, die in de wereld van de humor zijn
intrede deed. En zo kan men bijna bij ieder plaatje genieten van weer nieuwe
verrassende bijzonderheden. Fougasse geeft over de tekeningen een uitvoerige
tekst, waardoor deze verzameling méér wordt dan alleen maar een kijkboek. Het is
een kostelijk, fraai uitgegeven werk, dat alle minnaars van de Engelse tekenkunst
en humor zeer zal bevallen.
C. de Groot

Monografieën over Belgische Kunst: R. Vivier, Ianchelevici; U. Van de
Voorde, War van Overstraeten; F. Van den Wijngaert, Henri van Straten;
J. Séaux, Delahaut; A. Corbet, Antoon Marstboom; H. Kerels, Adolphe
Wansart. - De Sikkel, Antwerpen, 1956, 19 × 25 cm., 16 pp., 25
buitentekstpl. (Ianchelevici en Van Straten: 28 buitentekst- pl.), foto van
de kunstenaar, Fr. 60 (ieder).
Ianchelevici, Belgisch genationaliseerd Bessarabiër, is een van de meest
onafhankelijke, buiten alle scholen evoluerende beeldhouwer van het moderne
Europa. Hij leeft zich, lyrisch en psychologisch, in zijn onderwerp, portret of
monumentaalwerk in en vindt er de eigen plastische taal voor, vol eerbied voor de
materie, beurtelings monumentaal of graciel, in vormen die vrij en persoonlijk zijn,
zonder daarom de traditionele vormgeving af te zweren.
Met een impressionistisch kleurgevoel tot een steeds ideëler gebouwde compositie
komend, zou War van Overstraeten tot de neo-humanistische school gerekend
kunnen worden; zijn uiterst verfijnde, aristocratische halftinten en tonaliteiten
evoceren de geestelijke achtergrond van een verinnerlijkte wereld. Keurige en literair
verzorgde Inl. door U. van de Voorde. Henri van Straten, een van onze grote wit-zwart
kunstenaars, sinds de bevrijding spoorloos verdwenen, krijgt in deze monografie
een verdiende hulde voor een echt Vlaams werk dat zich op Europees niveau wist
te imponeren. Experimenteerde hij vaak met produkties, die zijn artistieke
persoonlijkheid niet lagen, dit bevorderde tenslotte de sterkere concentratie en bouw
van zijn rijpere houtsneden. Eenvoudige, knappe voorstelling door Fr. van den
Wijngaert.
Van expressionisme evolueerde Delahaut snel naar een abstracte schilderkunst,
in wier bouw met geraffineerde berekening de wetten der experimentele
gestaltepsychologie worden toegepast (b.v. ritmen van kleur, vlak, diepte-suggestie,
en spel van figuur- en grondwisseling). Enigszins overladen, hooggestemde Inl.
door H. Séaux.
Uitgaande van de expressionistische verworvenheden bereikt Marstboom in de
laatste jaren een persoonlijke en vruchtbare plastische synthese; in de
picturaal-rytmische herleiding van schepenmotieven benadert zijn kunst muzikale
suggestiviteit samen met het visionaire van een machtige, zuivere bouw. Aug. Corbet
rekent hem in zijn Inl. terecht tot de belangrijkste actuele Vlaamse kunstenaars.
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Wansart, schilder maar vooral beeldhouwer, schept met expressieve, gestileerde,
sterk op de Franse plastiek geïnspireerde vormentaal een decoratief-monumentale
gemeenschapskunst.
Deze reeks veroorlooft ons een steeds ruimer overzicht van de levende nationale
schilder- en beeldhouwkunst, zoals dit in slechts weinige landen mogelijk is.
A. Deblaere

Mills, Edward D., The modern Church. - The Architectural Press, Londen,
1956, 189 pp., rijk geïll., 24 × 18 cm., sh. 30.
Wij hebben reeds de boeken van Pichard, Henze en Wendling over de moderne
kerkelijke kunst besproken. Deze auteurs was het in hoofdzaak om een historische
of inzichtelijke studie te doen. E.D. Mills daarentegen stelt zich op het praktische
standpunt en wil de vele pastoors en architecten die onvoorbereid voor de opdracht
van een nieuwe kerk komen te staan in hun nood helpen. Hij gaat vanzelfsprekend
uit van het feit dat een moderne kerkgemeenschap modern moet bouwen. Alle
pseudo-stijlen - van basiliek tot kathedraal - wijst hij van de hand en toont in de vele
illustraties slechts voorbeelden waarin een ‘modern idioom’ tot uitdrukking komt. De
voorbeelden zijn gekozen onder de beste realisaties van de hele wereld. Zij zijn
duidelijk voorgesteld met plannen en foto's. Zowel de architec-
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tuur als de andere takken van de beeldende kunsten worden behandeld. De tekst
beperkt zich tot aanwijzingen van praktische aard - liturgische voorschriften en
bouwtechnische vereisten - met verschillende details voor de specifieke opvatting
van het kerkgebouw in de verschillende christelijke belijdenissen. In het bijzonder
voor Engeland opgesteld verdient dit boek toch een ruimere verspreiding.
G. Bekaert

Koch, Willi A., Musisches Lexikon. - Alfred Kröner-verlag, Stuttgart,
1956, 1044 kol., XXVIII p. reg., 814 ill., D.M. 19.80.
Het Musisches Lexikon wil in woord en beeld een overzicht bieden van de
voornaamste personen, feiten en monumenten uit onze westerse cultuur op het
gebied van de muziek, de literatuur en de beeldende kunsten. De samensteller
streefde geen volledigheid na, maar beperkte zijn keuze tot wat hij uit zijn persoonlijke
ervaring als belangrijk leerde kennen. Deze ervaring moet wel zeer ruim zijn om
een veelzijdigheid als die van het Musisches Lexikon te omvatten. De behandeling
van de verschillende onderwerpen is meestal treffend en bevattelijk. De noodzakelijke
onnauwkeurigheden, zoals de inhoudsopgave van Malraux' Musée imaginaire b.v.
of de toeschrijving van een werk van A. Bouts aan D. Bouts, blijven schaars. Hoewel
het Lexikon zich richt tot het Duitse publiek zijn er toch weinig artikelen zo specifiek
dat zij buitenlanders niet kunnen boeien. De Nederlandse cultuur is vertegenwoordigd
tot aan de moderne tijd. De moderne Nederlandse literatuur moet het stellen met
Streuvels en Timmermans. Voor de beeldende kunsten is alleen Ensor vermeld.
Deze beperkingen zijn zeker niet helemaal verantwoord, als men bedenkt dat een
H. van de Velde nergens wordt vermeld. Erger dan dit sporadisch tekort van enkele
bekende namen is het systematisch nalaten van alles wat op het gebied van de
filmkunst verwezenlijkt is.
G. Bekaert

Wetenschap
Carp, Prof. Dr. E.A.D.E., Gerechtelijke Psychiatrie. Met medewerking
van Prof. Mr. J.M. van Bemmelen en Prof. Dr. D. Wiersma. - Uitg.
Scheltema & Holkema N.V., Amsterdam, 1956, 324 pp., f 24.50.
Achtereenvolgens worden behandeld de criminele antropologie, de psychologie van
de strafrechtspraak, verwaarlozing en precriminaliteit, geestesziekte en criminaliteit,
de psychiater in het rechtsgeding, het psychiatrische deskundigenrapport, en de
psychiater en de sociale wetgeving. De wijze waarop literatuurgegevens, eigen
theorieën en praktijkervaringen tot een compacte tekst ineengevlochten zijn, is
kenmerkend voor de wetenschappelijke allure van dit doorwrochte boek, maar
bemoeilijkt enigszins de leesbaarheid. Het didactische element is onafwijsbaar. De
opbouw van de hoofdstukken is echter van dien aard, dat een onmiddellijk overzicht
van de inhoud onmogelijk is. Dit dwingt de lezer tot kennisneming van de complete
tekst, wat overigens een leerzaam genoegen is en zeker verhelderend. Het boek
richt zich tot een psychiatrisch onderlegd lectorium.
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J.J.C. Marlet, arts

Jager, Dr. C. De, Ontstaan en levensloop van sterren en planeten. N.V.W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1956, 154 pp., geïll., geb. f 5.50.
Het ontstaan van de sterren en planeten is steeds een van de meest geheimzinnige
problemen geweest in de sterrenkunde en het is slechts sedert heel kort dat er wat
licht in de duisternis begint te schijnen, nu we weten dat zelfs op dit ogenblik nieuwe
sterren uit de interstellaire materie geboren worden in de spiraalarmen van de
melkweg, zodat het mogelijk wordt de condensatieprocessen in de melkweg stap
voor stap te volgen. Dr. De Jager geeft in zijn boekje een tamelijk volledig overzicht
van de heersende opinies op dit gebied. Geschreven in een populaire boeiende
vorm zal het iedere amateur ten zeerste interesseren.
F. Bertiau

Wenzl, Aloys, Metaphysik als Weg von den Grenzen der Wissenschaft
an die Grenzen der Religion. - Verlag, Styria, Graz, 1956, 286 pp., Lw.
D.M. 12.60 of S 78.
Schr. geeft een beschouwing over de levenloze en levende natuur, zoals wij die
kennen door de huidige wetenschap. Hij gaat daarbij kort in op een aantal
detailproblemen, waar hij soms met originele en interessante voorstellen komt (zo
b.v. wat betreft het pijnigende raadsel van de dualiteit van golf en corpuskel), soms
de meer klassieke weg bewandelt (b.v. bij de weerlegging van de machine-theorie
ter verklaring van het leven). Trapsgewijze gaat Wenzl dan verder naar het menselijk
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zijn, om tenslotte te komen tot een laatste, eenheidscheppende Werkelijkheid. Bij
deze weg van de grenzen der wetenschap naar de grenzen der religie valt ons
bijzonder op de conscientieuse verwerking van de gegevens der natuurwetenschap.
Het tweede deel tracht vanuit het eindpunt van de weg omhoog de zin aan te geven
van het bestaan van mens en wereld. Hier neemt het probleem van het kwaad een
grote plaats in. Gegevens van de natuurlijke Godsleer worden slechts spaarzaam
(te spaarzaam?) gebruikt. Opvallend is hier überhaupt een zekere terughoudendheid
in het trekken van metafysieke consequenties uit het geboden materiaal.
Waarschijnlijk moet dit worden verklaard uit de doelstelling van het werk, die schr.
bereikt acht als hij de betrokkenheid der metafysica op de religie heeft laten zien.
Een voordeel van deze methode is natuurlijk, dat het niet-filosofisch-geschoolde
lezers makkelijker zal aanspreken. Tenslotte zij nog vermeld, dat hetzelfde werk in
1938 reeds verscheen onder de titel Philosophie als Weg von den Grenzen der
Wissenschaft an die Grenzen der Religion. De tekst is praktisch onveranderd gelaten.
Aanvullingen betreffende enkele belangrijke detailproblemen worden in een
aanhangsel gegeven.
P. van Breemen

Atomenergie. Wege zur friedlichen Anwendung. - Vereinigung Deutscher
Elektrizitätswerke, Frankfurt am Main, 1956, 208 pp., Werkstoff D.M. 18.
Wie zich op de hoogte wil stellen van de stand van zaken in de vreedzame
toepassing van de atoomenergie, vindt hier een boek, dat hem in hoge mate zal
voldoen. Van allerlei kanten wordt het onderwerp belicht, steeds door specialisten
op dat gebied. Zelfs de juridische vraagstukken die het gebruik van atoomenergie
met zich brengt, worden niet vergeten. Vanzelfsprekend echter nemen de
natuurkundige en technische uiteenzettingen de voornaamste plaats in. Als men
de natuurkunde van de middelbare school nog niet vergeten is, en bereid is om met
voldoende energie en interesse deze hoofdstukken door te werken, komt men tot
een bevredigend inzicht in de grote lijnen van deze actuele wetenschap. Bijzonder
interessant en kundig is het hoofdstuk over de nadelige gevolgen van de radio-actieve
straling op het menselijk lichaam, en de methoden om ons daartegen te beschermen.
In het aanhangsel vindt men tenslotte een lijst van de kernreactoren, die thans in
gebruik zijn, of waarvoor uitgewerkte plannen bestaan, met daarbij de voornaamste
gegevens (deze lijst beslaat nu al bijna 30 pagina's).
P. v. Breemen

Buchwald, Eberhard, Bildung durch Physik. - Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen, 1956, 84 pp., D.M. 2.40.
Na 33 jaar professoraat in de fysica, kwam ook voor Buchwald de tijd om zich te
scharen onder de ‘rude donati’. De rust van het emeritaat heeft hij o.a. gebruikt om
een klein boekje te schrijven, dat van de vormende waarde der natuurwetenschap
wil getuigen. De aanleiding tot dit geschrift is min of meer polemisch van aard, maar
dit zouden wij in het werkje zelf niet ontdekken, als de schr. het ons niet in zijn
inleiding had meegedeeld. Eerst beschrijft Buchwald de ‘deugden van het vak’:
nuchterheid, zakelijkheid, volharding, opmerkzaamheid, nauwkeurigheid. Dit deel
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beantwoordt het beste aan de titel. Daarna gaat hij over tot beschouwingen over
de plaats van de natuurwetenschap onder de andere wetenschappen en ten opzichte
van de hogere waarden van het menselijk bestaan. Als hij over religie komt te
spreken, dan verstaat hij daaronder een onkerkelijke en dogmaloze vroomheid. Hij
eindigt met een pleidooi voor aanvulling der natuurwetenschappelijke geesteshouding
vanuit de geschiedenis en de kunst. Als we t.a.v. enkele punten enig voorbehoud
mogen maken (vooral wat betreft het religiebegrip, p. 39, 47) kunnen we zeggen,
dat het een bescheiden en rustig getuigenis is voor een waarde waaraan schr. zijn
leven heeft gewijd.
P. van Breemen

Gamow, George, Eins, Zwei, Drei.... Unendlichkeit. - Fackelträger-Verlag,
Hannover, 1956, 286 pp., geïll., D.M. 12.80.
Er gaat een zekere bekoorlijkheid uit van de durf, waarmee dit oorspronkelijk
Amerikaanse boek het waagt, om op verrassend eenvoudige wijze te spreken over
resultaten van kernfysica, thermodynamica, astrofysica, biologie,
waarschijnlijkheidsrekening, ja zelfs van de relativiteitstheorie en van topologie.
Schr. veronderstelt niet veel meer dan de kennis van de stelling van Pythagoras.
De vondsten, die Gamow doet om zijn stof helder voor te stellen, zijn zeer interessant.
Vanzelfsprekend doet hij heel wat concessies wat betreft de onberispelijkheid der
wiskundige en fysische afleidingen; en hij vraagt soms veel van de goedmoedigheid
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der lezers, als zijn simplificaties verder gaan dan men zou wensen (b.v. bij de
bepaling van de grens tussen levende en niet-levende stof op p. 116s, en bij het
‘bewijs’ van de wet der ongeordende beweging op p. 89). Maar daar staat tegenover,
dat hij er inderdaad in slaagt om verschillende grondideeën bevattelijk te maken.
(En daar was het hem om begonnen.)
P. van Breemen

Geschiedenis
Rogier, L.J., Katholieke Herleving. Geschiedenis van Katholiek Nederland
sinds 1853. - Uitg. Pax, s-Gravenhage, 646 pp., f 20.
De Uitgeversmaatschappij Pax heeft een kortere en belangrijk minder kostbare
uitgave bezorgd van het uitvoerige geschiedwerk van Prof. Rogier en Rector de
Rooy, In vrijheid herboren. Rogier heeft de tekst ingekort en gewijzigd. ‘Behoudens
correctie van begane fouten, aldus Rogier in de Verantwoording, heeft de tekst van
de hoofdstukken I, II en IV geen andere verandering ondergaan dan enige inkorting,
vrij belangrijk alleen in de eerste paragrafen van hoofdstuk I. De hoofdstukken III,
V en VI zijn geheel herschreven; daarbij zijn de laatste twee drastisch verkort en tot
één geheel samengevoegd’. ‘Door Rector de Rooy gemachtigd, heeft
ondergetekende daarom de zware en hachelijke taak van een ingrijpende omwerking
ter hand genomen’. Ook het noten-apparaat is weggelaten. Zo werd het mogelijk
een uitgave te verschaffen die aanmerkelijk lagere eisen stelt aan de beurs dan de
kostbare editie van drie jaar geleden.
R.S.

Poliakow, Leon en Josef Wulf, Het derde rijk en de Joden. Documenten
en getuigenissen. - Scheltema & Holkema N.V., Amsterdam, 1956, 194
pp., f 7.90.
De Nederlandse editie is een bloemlezing samengesteld uit de documenten en
ooggetuigeverslagen, welke Poliakow en Wulf bijeenbrachten, door H. Wielek. Deze
voegde aan de 5 themata: Roof, Uitroeien, Ooggetuigeverslagen, Hitleriana,
Solidariteit nog een hoofdstuk toe over de vervolging in Nederland. Er zijn tevens
documentaire foto's. In het Voorbericht houdt een aantal Nederlanders een pleidooi
voor de opportuniteit van dit aangrijpende boek. Wij menen, dat deze
kwasi-verontschuldiging in de dagen van Hongarije overbodig is, nu bovendien
Joden uit Egypte worden verdreven, men Israël van de kaart wil wegvagen en het
antisemitisme in Polen weer opkomt. Dit boek in al zijn soberheid, juist in de ijskoude
nuchterheid der documenten waaruit blijkt hoe mensen hun medemensen als
‘ondermensen’ beschouwen, is geen roep om vergelding, maar een noodkreet om
echte menselijkheid. Misschien dat de samenhang met Hongarije, als symbool voor
de onmenselijkheid in de landen achter het ijzeren gordijn, des te beter doet verstaan,
dat het hier niet gaat om de misdaden van het Duitse, Russische of Chinese volk,
maar om de duivelse systemen die de mensen van onze tijd in hun macht weten te
krijgen. Wellicht had reeds de documentatie zelf duidelijker kunnen doen uitkomen,
dat niet slechts Duitse nazi's tot de beulen hoorden. Ook mist men ongaarne bij de
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solidariteit en bij de afdeling Nederland het verzet en de hulp der christenkerken.
De brief van oktober 1940, die wel afgedrukt staat, is slechts een zwakke aanhef
bij de veel belangrijkere en forsere herderlijke brieven van later, die bovendien wel
werden voorgelezen en gedragen werden door de daden van vele Nederlandse
christenen van alle schakeringen omwille van het oude Israël. Wat de katholieke
Kerk in Nederland betreft, men volgde hierin slechts het voorbeeld van Pius XI en
Pius XII, van Faulhaber en von Galen, en men wist zich verbonden met de vele
leden der Kerk in de landen rondom ons. Zo had een documentatie van de hulp
van.... Franco aan de Joden, als eerherstel voor de vervolgingen in vroeger eeuwen,
omwille der objectieve waarheid hier niet mogen ontbreken, desnoods met een extra
excuus in het voorwoord! Deze tekorten nemen niet weg, dat men dit werk in handen
van vele volwassenen wenst, om beter de tijd waarin wij leven te verstaan.
J.H. Nota

De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de Commissarissen
van het Directoire exécutif in het Departement van de Nedermaas,
1797-1800, uitgeg. door Dr. L. Roppe, Dr. G.W.A. Panhuysen en Elis. M.
Nuyens (Reeks: Standen en Landen X). - E. Nauwelaerts, Leuven, 1955,
252 pp., een uitslaande kaart, ingen. Fr. 180.
In het Voorwoord schrijven de Commissaris der Koningin in de Provincie Limburg,
F. Houben, en de Gouverneur van
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de Provincie Limburg, L. Roppe, dat de bedoeling van deze en nog volgende
publicaties is, de vriendschapsbanden tussen de twee Limburgen nauwer toe te
halen door het bekendmaken van hun gemeenschappelijk verleden. Onder de
Franse revolutie omvatte het departement van de Nedermaas nagenoeg de twee
huidige provinciën Limburg. De commissaris van het Directoire exécutif - vanaf 1800
prefect genoemd - van dit departement stuurde eerst om de tien dagen, daarna om
de maand een rapport naar Parijs. Het gaat er over de houding van het volk
tegenover het Frans regime, over het onderwijs, het bestuur, de oogst, het
godsdienstig leven en de onbeëdigde priesters, over de hospitalen en besmettelijke
ziekten, over de gevangenissen, de belastingen, over handel en nijverheid, het
leger, het gemeentebestuur enz. Uit deze rapporten blijkt o.a. de gehechtheid der
Limburgers aan hun priesters en kloosterlingen en de grote ontevredenheid in brede
lagen van de bevolking. Deze verslagen geven een uiterst concreet en levendig,
ofschoon eenzijdig beeld van het sociale en godsdienstige leven onder de Franse
bezetting. De publicatie van deze rapporten, aangevuld door andere documenten
en voorzien van een uitvoerig register, verdient onze warme aanmoediging.
M. Dierickx

Zwitserland (Geschiedkundige Encyclopedie Indeurop) 2 dln. - Internacia,
Antwerpen; Alg. Ned. Uitg. Mij, Rotterdam, 1956, 398 en 388 pp., geïll.
De niet genoemde auteurs vertellen in een gezapige stijl de lange geschiedenis van
Zwitserland in kroniekvorm, volgens de methode der reeds verschenen
Indeuropboeken. De aandacht gaat hoofdzakelijk uit naar de politieke en militaire
geschiedenis, behalve in de 16e eeuw, wanneer de hervorming het hele leven
beheerst. Korte levensschetsen in de voetnoten, met een portret, bezorgen een
mooie galerij van Zwitserse beroemde persoonlijkheden op alle gebied. Opvallend
is, dat aan Zwitserland vóór Caesar 100 bladzijden worden gewijd waarin de culturen
van Halstatt, La Tène, Cortaillod, de klokbekerlieden, enz. in het kader van de
verdere ontwikkeling worden geplaatst, en waarin tevens een etnologisch beeld van
de hele Alpidengroep wordt geschetst. In de godsdienstgeschiedenis zijn de auteurs
blijkbaar niet goed thuis. Zo leggen ze een veel te sterk verband tussen de
Albigenzen en het brahmanisme en boedhisme, en de oorlog tegen de Albigenzen
wordt te veel als een kruistocht voorgesteld, terwijl hij toch hoofdzakelijk een politieke
oorlog was. Over de inquisitie, de Kerk in de Middeleeuwen, de Kerk in de 16e eeuw,
enz. staan er vele onjuistheden. En de grote H. Augustinus tot paus creëren (II, 67)
is de klap op de vuurpijl. Afgezien van de zeer talrijke drukfouten, zoals Ciseaux
voor Citeaux (I, 288) en rocostijl (II, 161) en de weinig esthetische kaarten, is de
uitgave verzorgd en de band aantrekkelijk.
M. Dierickx

Jones, Dr. Ernest, Sigmund Freud's leven en werk. De jaren van vorming
en de grote ontdekkingen. 1856-1900. - Wereldbibliotheek, Antwerpen,
1956, 365 pp., geb. Fr. 260.
De medicus, neuroloog en psychanalist, Dr. Ernest Jones, die veertig jaar lang
Freuds vriend was, brengt ons sedert enkele jaren een buitengewoon boeiende,
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sympathieke en toch objectieve biografie van de ontdekker en navorser van het
onbewuste. Het eerste deel werd nu ook in het Nederlands gepubliceerd in een
vertaling die over het algemeen voldoening schenkt. Met typisch Engelse humor
worden de vele wetenswaardigheden tot een mooi geheel verbonden waaruit een
grondig uitgewerkt en eerlijk afgewogen, karakterbeeld van Freud oprijst. Daarbij
wordt ook een keurige analyse gegeven van de voornaamste publicaties en
wetenschappelijke werken. Al is het boek soms wat lastig om te volgen, omdat de
hoofdstukken dikwijls chronologisch over elkaar heen grijpen om bepaalde
onderwerpen als één geheel te kunnen afwerken, toch staan we hier voor een grots
werk, dat in een rake en pittige zegswijze een totaalbeeld ophangt van Freuds
menselijk streven en wetenschappelijke presteren.
R. Hostie

Scherz, Gustav, C. SS. R., Vom Wege Niels Stensens. Beitrage zu seiner
Naturwissenschaftlichen Entwicklung. - Munksgaard, Kopenhagen,
1956, 248 S.
Dr. G. Scherz, de grote ijveraar voor Stensens zaligverklaring, heeft ook op
wetenschappelijk plan zijn bijdragen geleverd tot de kennis van Stensens leven en
vorsersgenie. Vroeger reeds publiceerde Scherz twee delen briefwisseling van
Stensen. Nu brengt hij de kritische uitgave van de ‘Index’ of catalogus van de
verzameling mineralen, fossielen, steensoorten, kristallen enz., door Stensen
aangelegd. Aan deze publicatie gaat een
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grondige historische studie vooraf, waarin de auteur vele biografische detailpunten
kan vastleggen. Aldus vormt dit ernstige werk een mooie verrijking voor de kennis
van Stensens leven als natuurvorser en anatoom.
R. Hostie

Biografie
Rademaker C. ss. R., Ben, Petrus Donders, pelgrimage naar een
melaatsendorp. - Paul Brand, Bussum, 1956, 184 pp., geb. f 6.90.
Dit boek wil niet meer dan een beknopte historische schets, een eerste kennismaking
met Pater Donders zijn, daar de S. aan zoveel mogelijk mensen de wonderbare ziel
van deze missionaris wil bloot leggen. Dat gaat hem ter harte: laten zien hoe Peerke
Donders open stond voor God en tevens zo aantrekkelijk was voor de mensen. S.
geeft ons een interessant verhaald leven van de arbeidersjongen, geboren in 1809,
die priester wilde worden en het werd; die door drie kloosterordes werd afgewezen,
o.a. door die der Redemptoristen, maar waarvan hij in Suriname vele jaren later, in
1867 een heilig lid werd; die zijn wens in vervulling zag gaan en een groot deel van
zijn leven tot zijn dood in 1887 mocht arbeiden als slavenpastoor en priester onder
de Indianen, de Bosnegers en vooral onder de melaatsen, in wier midden hij is
gestorven.
P. Grootens

Speaight, Robert, The Life of Hilaire Belloc. - Hollis and Carter, London,
1957, 552 pp., 30 sh.
Jebb, Eleanor and Reginald, Testimony to Hilaire Belloc. - Methuen,
London, 1956, 172 pp., 16 sh.
De opdracht tot het schrijven van een min of meer officieel leven van Belloc werd
gegeven aan de acteur en literator Robert Speaight. We geloven niet dat de
opdrachtgevers geheel tevreden zullen zijn met het resultaat. O.i. is Speaight onder
de maat gebleven, maar men vergete niet dat er met bovenmenselijke maten
gemeten moet worden wanneer het gaat over zulk een grote, universele, en rijk
begaafde mens als Belloc. In wat waarschijnlijk een onoverzienbare massa materiaal
geweest is dat hem ten dienste stond - we denken aan Belloc's honderd drie en
vijftig gepubliceerde boeken, talloze niet verzamelde artikelen, zijn nog niet
uitgegeven correspondentie, memoires van vele tijdgenoten, enz. - heeft Speaight
het meest saillante wel naar voren laten komen, maar men ontkomt moeilijk aan de
indruk dat hij daarbij onwillekeurig de klemtoon heeft laten vallen op de zeer actieve
figuur en schrijver, die Belloc was. Het moge dan al waar zijn dat er geen ernstige
lacunes voorkomen in de behandeling van Belloc's contacten met vriend en vijand
- wel bevreemdend is echter dat b.v. Chesterton zo goed als geen plaats vindt in
deze biografie, en dat er niet gerept wordt over Belloc's vriendschap met Lady
Asquith, ofschoon bij voorkeur uit zijn correspondentie met deze vrouw geciteerd
wordt -, de mens die Belloc was komt niet voldoende tot zijn recht en dreigt zelfs
wat verloren te raken te midden van zijn boeken, lezingen, zijn reizen en trekken.
Dat er met name over zijn gezinsleven zo weinig wordt vermeld, moet vele
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Belloc-kenners een teleurstelling zijn. Speaight's biografie eist dan ook de aanvulling
van een boek als Morton's Memoir, hetgeen het vorig jaar in dit tijdschrift werd
besproken. Met grote voldoening zal kennis genomen worden van Testimony to
Hilaire Belloc. Het is een enigszins merkwaardig boek. Het bestaat uit twee
gedeelten, waarvan het eerste geschreven werd door Bellocs oudste dochter, het
tweede door haar man. De twee gedeelten vormen nauwelijks een aan één passend
geheel. Belloc's dochter geeft ons haar vroegste herinneringen over haar vader:
niet zo erg belangrijk, en menigmaal meer typerend voor de dochter dan voor de
vader. Het jammere is dat zij haar pen neerlegt bij de dood van haar moeder: de
dood van zijn vrouw was Belloc een bron van blijvende smart (Belloc was toen vier
en veertig, en vader van vijf kinderen), en men ontkomt niet aan de indruk dat de
gehele familie deze diepe smartelijke wond niet wil aanraken (ook Speaight zwijgt
er over). Reginald Jebb leerde Belloc eerst na de eerste wereldoorlog kennen, en
hij was het met zijn vrouw die na enige tijd bij de veel trekkende Belloc ging inwonen,
en met hem de lopende zaken van huishouden en farm regelde. Hij vertelt van deze
laatste dertig jaren van Belloc's leven, merkwaardig genoeg, met evenveel
zakelijkheid als warmte. Het geeft een diepe kijk op de mens die Belloc was in zijn
dagelijkse omgang, niet alleen met zijn collega's in Fleetstreet, maar ook met zijn
personeel. Het doet ons kanten van Belloc zien die in Speaight's boek niet voldoende
aandacht ontvingen.
Dr. W. Peters
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Fermi, Laura, Mein Mann and das Atom. - Eugen Diederichs Verlag,
Düsseldorf-Köln, 1956, 288 pp., D.M. 13.80.
De Italiaanse fysicus Enrico Fermi is de man, die in 1934 de eerste der kunstmatige
elementen (transuranen) ontdekte; een ontdekking, die in 1938 met de Nobelprijs
werd beloond. Na zijn vlucht naar de U.S.A. werd hij een van de leiders van het
Amerikaanse atoomonderzoek in Los Alamos, dat tot de ontdekking van de
atoombom voerde. In 1946 ontving hij hiervoor uit de handen van President Truman
de Congres-medaille. In november 1954 stierf hij vrij plotseling, tengevolge van
maagkanker. Zijn echtgenote heeft de niet gemakkelijke taak op zich genomen, het
leven van haar man te beschrijven. Zij doet het eerlijk en met humor, al verliest zij
zich soms wat al te veel in de kleine gebeurtenissen van het dagelijkse leven. ‘Mijn
Mann und der Alltag’ zou wellicht beter de inhoud van het boek weergeven.
Interessant is wat schr. weet te vertellen over de beroemde fysici, die in Italië of in
de U.S.A. tot de kennissenkring van de familie Fermi behoorden. Over het
atoomonderzoek zelf wordt natuurlijk weinig verteld; maar ook de problemen, die
de enorme verantwoordelijkheid van dit onderzoek meebracht, worden helaas kort
en oppervlakkig afgedaan.
P. van Breemen

Letterkunde
Smit, Dr. W.A.P., Van Pascha tot Noah, een verkenning van Vondels
drama's naar continuïteit en ontwikkeling in hun grondmotief en
structuur. Deel I: Het Pascha. Leeuwendalers. - N.V.
Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956, 519 pp., f
12.50 en f 15.
Het nieuwste boek van de bekende Utrechtse Hoogleraar, waarvan het eerste deel
thans voor ons ligt, is blijkbaar de vrucht van veel studie en overdenking. Maar
doordat de schrijver de kunst verstaat ons zijn gedachten in een aangenaam leesbare
stijl voor te zetten, werd hij een prettige gids voor hen, die wel liefde en belangstelling
voor Vondels werk hebben, maar niet in staat zijn zelfstandig een diepgaande studie
van de grote dichter te maken. De schrijver stelt zich ten doel: Vondels ‘gehele
dramtische oeuvre als één groot samenhangend geheel te overzien, de
grondmotieven der verschillende spelen in hun continuïteit, ontwikkeling en
overgangen na te gaan, de structurele principes vast te stellen waarvan de dichter
uitging, en op grond daarvan de perioden van zijn ontwikkelingsgang nader te
bepalen’. De hoofdschotel van het boek wordt gevormd door de analyses der
drama's. Vooraf echter gaat een inleiding, die bedoelt ons ‘vertrouwd te maken met
enkele feiten ten aanzien van de gedachtenwereld en de poëtische opvattingen
waaruit zij (de drama's) zijn voortgekomen’. Vondels ideaal van een klassieke
tragedie verandert met de jaren, aldus de schrijver. Zelfs Noah betekent nog een
vernieuwing. Het begrip ‘klassieke tragedie’ is in de zeventiende eeuw nog vloeiend.
Eerst de achttiende eeuw zal het zien verstarren in de regels van Nil Volentibus
Arduum. Vondel is niet aanvankelijk een stuntelaar, die nog niet weet, hoe hij een
tragedie moet aanpakken. Neen, vanaf Pascha is hij de ‘pionier-in-de-praktijk’ van
de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Vondel vraagt van zijn geleerde tijdgenoten
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regels voor het schrijven van een tragedie. En aangezien de opvattingen der
geleerden telkens gewijzigd worden, wijzigen zich ook de regels, die de dichter
meent te moeten volgen. Zo is reeds Het Pascha een pioniersdaad, een poging om
een tragedie te schrijven, die aan de gestelde eisen voldoet. Aan de eisen van die
tijd, wel te verstaan. Later stelt men andere eisen en Vondel zal anders geaarde
spelen schrijven. Het gaat dus niet aan Vondels drama's aan steeds dezelfde normen
te toetsen. In het algemeen is het Vondel in zijn drama's er niet om te doen ons de
crisis van één persoon uit te beelden. Het gaat bij hem meer om een geschiedenis.
Vandaar, dat de titelheld niet altijd de werkelijke hoofdfiguur van het drama is.
Uitzonderingen daargelaten. Vondel schreef geen psychologische drama's in
moderne zin, wat overigens niet zeggen wil, dat hij psychologisch inzicht miste. Hij
gaf echter niet de psychologie van een bepaald individu, maar van de mens.
Bovendien zijn de gedramatiseerde geschiedenissen symbolen of illustraties van
ideeën. Hierin schuilt een overeenkomst met de emblemata-literatuur van zijn tijd.
Prof. Smit karakteriseert dan ook de structuur der in dit deel behandelde tragedies
als: ‘symbolisch-emblematisch’ of ‘exemplarisch-emblematisch’ met een vage
overgangsvorm in de tweede periode, die van ‘Pa-
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lamedes’ tot ‘Maeghden’ loopt (1625-1639). Wat de vierde periode ons zal brengen....
daartoe moeten we wachten op het verschijnen van het tweede deel. Intussen blijkt
uit dit eerste deel genoegzaam, dat we hier te doen hebben met een belangrijk werk,
dat ons onmisbaar lijkt voor ieder, die zich ernstig met Vondels drama's wil
bezighouden. Het is mogelijk, dat we bij de bestudering van schrijvers analyses der
stukken, hier en daar een vraagteken zetten. Maar deze studie verdiept en verbreedt
ongetwijfeld ons inzicht in de waarde van Vondels spelen. Dit boek wordt gekenmerkt
door degelijkheid, die geen dorre geleerdheid is. We bevelen het dan ook van harte
aan.
Bern. van Meurs

Abbott, C.C. (Ed.), Further Letters of Gerard Manly Hopkins. Second
Edition. - Oxford University Press, London, 1956, 464 pp., 50 sh.
Het voornaamste verschil tussen deze tweede uitgave van Hopkins' brieven en de
in 1938 gepubliceerde eerste uitgave is dat in de jongste editie zijn opgenomen een
zeventigtal brieven aan zijn familie. Het merendeel is gericht tot zijn moeder. Het is
begrijpelijk dat de Hopkins-kenner met bijzondere belangstelling van deze in 1952
ontdekte brieven kennis zal nemen; een gevoel van teleurstelling zal hij na lezing
nauwelijks kunnen voorkomen. De brieven zijn voornamelijk conversational, met
als onderwerp zulke huiselijke details als een trui die niet past of versleten is, de
gezondheid van grootouders, enz. Over zijn religieus en priesterlijk leven zwijgt
Hopkins in deze brieven, en slechts een hoogst enkele maal is de dichter aan het
woord. De enige uitzondering is de brief die hij naar aanleiding van zijn bekering tot
zijn vader richt; diens antwoord is in deze verzameling ook opgenomen.
W. Peters

Klassieke Bibliotheek. Dr. W.E.J. Kuiper, Griekse varia. - De Spaarnestad,
Haarlem, 1956, 268 pp., f 6.90.
Met het verschijnen van Griekse Varia in de Klassieke Bibliotheek, waarvan
verschillende delen in dit tijdschrift werden besproken, zijn nu alle twaalf delen
verkrijgbaar. Tezamen met het eerst verschenen deel Homerus - waarin fragmenten
van de Ilias en de Odyssee metrisch vertaald zijn, verbonden door een tekst, zodat
gedicht en inhoud tot hun recht komen - is deze bloemlezing te beschouwen als
een stuk geestelijke nalatenschap van Prof. Dr. W.E.J. Kuiper, in leven hoogleraar
aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Beide delen zijn door hem
geredigeerd in de laatste periode van zijn lange, nauwgezette arbeid en bestrijken
de terreinen waarop hij thuis was en waarover hij, als geen ander van zijn tijdgenoten
hier in Nederland, bij voorkeur publiceerde. Wij vinden vier genres van de Griekse
dichtkunst: de lyriek, de comedie, de pastorale en de satire in bloemlezing bijeen,
naast gedeelten uit de Zedenprenten van Theophrastus, die het inzicht in de comedie
verdiepen. In het Voorwoord lezen we ‘dat de lezer nauwelijks meer in staat zal zijn
het verschil te ontdekken tussen hetgeen door de auteur zelf en door zijn zoon
geschreven is’. Wij kunnen de zoon dankbaar zijn voor zijn bemiddeling, in het
bewustzijn niet voldoende gegevens te bezitten om diens eigenlof onzerzijds te
beamen. De Klassieke Bibliotheek, die haar weg nu wel heeft gevonden tot vakman
en leek in het Nederlandse taalgebied, vindt in dit deel een waardige afsluiting.
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J.H.A. Rutgers

Fort, Gertrud von le, Aufzeichnungen und Erinnerungen. - Benziger
Verlag, Einsiedeln, 1956, 3de Aufl., 160 pp., Fr. 9.50.
Derde met 15 foto's verrijkte druk van een bundeling artikelen. De indeling geschiedt
volgens de themata: Herinneringen, kunst, godsdienst, actualiteit, maar deze
noodzakelijke schematisatie doet de feitelijke eenheid van dit werk eigenlijk geweld
aan. Want steeds is Gertrud von le Fort de dichteres, altijd spreekt zij vanuit haar
diep geloven, nooit stelt zij zich buiten de tijd, al spreekt zij over een nog zo ver
verleden, en haar persoon is immer aanwezig in haar geschriften. Het is moeilijk
hier het ene artikel boven het andere aan te bevelen. Toch noemen wij bijzonder:
L'annonce faite à Marie, Zu Georges Bernanos' ‘Die begnadete Angst’, Die Frau
des christlichen Abendlandes, Das Gebet der Frauenseele.
J.H. Nota

Janssen, Prof. Dr. H.H., Latijnse letterkunde. - De Erven F. Bohn N.V.,
Haarlem, 1956, XVIII-300 pp., gebonden f 9.80.
In dit voor een brede kring van belangstellenden en ook voor beginnende classici
bedoelde overzicht van de (heidense) latijnse letterkunde heeft de schrijver de
literaire genres als uitgangspunt geno-
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men. Daarnaast is er een verdeling in drie tijdperken gemaakt. Ik geloof niet dat
deze indeling naar genres een gelukkige greep is geweest, zeker niet op het niveau
van een boek voor niet-ingewijden. De betekenis van de genres is in de latijnse
literatuur moeilijker te demonstreren dan in de griekse; veel belangrijke schrijvers
en dichters hebben er ook twee of meer beoefend, zodat het van hen getekende
beeld niet anders dan brokkelig en onoverzichtelijk kan worden. Het valt dan ook
niet te verbazen, dat het boek van Prof. Janssen in ernstige mate aan dit euvel is
gaan lijden; de ‘summiere’ schetsen bij de behandeling van het als het belangrijkste
beschouwde werk van een schrijver hebben de onoverzichtelijkheid wel verminderd,
maar een afdoende remedie zijn ze niet geworden. Dit valt te meer te betreuren,
omdat er in de behandeling van afzonderlijke werken veel te waarderen is. Vooral
waar Prof. Janssen schrijft over auteurs die hij kennelijk bewondert doet hij dat,
zonder buiten de perken van een informatieve schets te komen, met een levendigheid
en een sympathie die weldadig aandoen. In plaats van de Engelse en Duitse
vertalingen van sommige citaten hadden even goed Nederlandse gegeven kunnen
worden: die van Prof. Janssen zelf zijn heus even goed als de geïmporteerde! Gerard
Wijdeveld

Ward, A.C., Twentieth Century Literature: 1901-1950. - Methuen, London,
248 pp., 16 sh.
Dit overzicht van contemporaine Engelse literatuur is de derde, bijgewerkte druk
van een werkje dat voor de eerste maal in 1926 verscheen. De bejaarde criticus is
enigszins een laudator temporis acti; heel evident vindt hij het moeilijk om onder
het werk van de jongste literatoren scheppingen van blijvende waarde te ontdekken.
We mogen als minder gunstige kritiek nauwelijks laten gelden dat Ward in deze
studie al weinig origineel is en over platgelopen paden gaat: want hij is een van
degenen die deze paden juist heeft aangelegd. Het boekje vertoont dus het wat
versleten stramien van Wells, Shaw, Galsworthy, Conrad, Bennett, met daarnaast
Joyce, Virginia Woolf en D.H. Lawrence, enz. Het is teleurstellend dat de auteur
weinig verhelderend is wanneer hij komt te spreken over jongste literatuur van de
laatste twee decaden; het aantal vermelde auteurs is zeer klein en de bemerkingen
die hij plaatst zijn uiterst summier.
W. Peters

Gorkine, Michel, Julien Green. Essai. - Nouvelles éditions Debresse,
Parijs, 1956, 218 pp., ing. Fr. Fr. 495.
Schr. bezorgt ons in dit voortreffelijk essay de passende sleutel om binnen te treden
in de zeer eigen wereld van Julien Green. Na een korte schets van de
milieu-invloeden en van de algemene sfeer van Greens romans, dagboek en
toneelwerk, volgt een meer diepgaande studie van de verschillende personages
(jongelingen, zieners, gepassioneerden en lauwen) die wij in deze wereld ontmoeten;
daarbij aansluitend, een zeer geslaagd hoofdstuk over Greens taalgebruik. In een
interessant maar al te kort derde deel tenslotte wijdt schr. zijn aandacht aan de
belangrijkste componenten van Greens wereldbeschouwing.
J. Dax
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Kruithof, C.L., Nachtexperiment. - De Sikkel, Antwerpen, 1956, 32 pp.,
ing. Fr. 45.
Zijn tere gevoeligheid voor frisse kleuren lichteffecten ten spijt, is Kruithof nog niet
bij machte overtuigende gedichten te schrijven. Door het atonaal kleedje van de
vormgeving tracht hij een vlak en schamel proza tot poëzie te ver-dichten. Voorlopig
tevergeefs.
J. Du Bois

Verwaest, Dr. A., Maria met haar kind, gedichten. Inleiding van Prof. Dr.
A. Westerlinck. - Uitg. De Vroente, Kasterlee, s.a., 35 pp., Fr. 50.
Vijftien poëtisch waardeloze gedichten over de mysteries van de rozenkrans. De
schrijver beschikt over een handige verstechniek, maar zijn taal is onzuiver en zijn
woordkeuze oppervlakkig. Religieuze poëzie moet men hier niet in zoeken: het
devotieuze mist immers de diepte van de ware godsdienstigheid. C. Janssens heeft
de bundel met een drietal kitsch-illustraties verlucht.
J. Du Bois

Barjon, S.J., L., Le silence de Dieu dans la littérature contemporaine
(Le Poids du Jour). - Edit, du Centurion, Parijs, 1955, 197 pp., geïll.
Dat God zwijgt, of tenminste schijnt te zwijgen, is voor de hedendaagse letterkunde
een dwanggedachte geworden, waarop zij hartstochtelijk reageert. Deze reactie uit
zich in een dubbele houding. Door velen wordt dit zwijgen aangevoeld als een
schandaal - thema van het eerste deel van dit boek - en leidt tot opstand of angst.
Opstand verkondigen de werken van Sartre, Camus, Malraux, Cocteau en

Streven. Jaargang 10

701
Maulnier, in de gevarieerde vormen van weigering, anti-godsdienstigheid en
godslastering; angst en vertwijfeling breken uit bij Faulkner - schr. wijdt een
diepgaande analyse aan Absalon Absalon! -, Paule Régnier en Van der Meersch.
Voor de christelijke schrijvers bevat Gods zwijgen een openbaringskracht - thema
van het tweede deel. Zij onthult zich bij Cesbron, Estang, Cayrol en Lesort in het
gefluister van de hoop, en barst uit in een hymne van godgerichte zekerheid bij
Patrice de la Tour du Pin, Bernanos en Claudel. Dit boek, met warmte, begrip en
overgave geschreven, is een weldaad.
J. Dax

Romans
Krieger, Arnold, Jokoenda, het zwarte licht. Vert. C.J. Kelk. Tweede druk.
- N.V. Uitgeversmij. ‘Kosmos’, Amsterdam Antwerpen, z.j.,
(oorspronkelijke titel: ‘Geliebt, gejagt und unvergessen’), 369 pp.
Deze roman, die maar traag op gang komt, behandelt de avontuurlijke levensloop
van een negerin, die verkocht wordt, ontsnapt en voortdurend wordt opgejaagd.
Interessant om de verwerkte ethnologische bijzonderheden, maar ofschoon niet
zonder gevoel geschreven mist het boek toch de sfeer, die ons beter dan feitelijke
bijzonderheden de aard van het land doet aanvoelen. Toch boeit het verhaal door
de psychologie van de hoofdfiguur, die tenslotte wel naar voren komt uit de misschien
al te vele détails.
Bern. van Meurs

Schmidt, L.J., Inspecteur Kielstra. - Uitg. Pax, Den Haag, 1957, 190 pp.,
f 3.90.
Bij de Uitgeversmaatschappij Pax te Den Haag verscheen, in de Aeterna-reeks,
een detective-roman van L.J. Schmidt, Inspecteur Kielstra, een echte thriller, waarin
maar even vier moorden voor de spanning zorgen.
R.S.

Cesbron, Gilbert, Gij zult de hemel open zien. Vertaald. - Het Parelsnoer.
Uitgeverij Foreholte, Voorhout, 1956, 275 pp., f 7.90.
Nauwelijks is de nieuwste roman van Gilbert Cesbron van de pers, of hij verschijnt
ook reeds in vertaling. De schrijver van Heiligen gaan naar de hel en Honden zonder
halsband is, althans in katholiek Nederland, een veel gelezen auteur. Ook dit derde
verhaal zal zijn weg vinden. Het beschrijft een zeer gedurfde episode: hoe namelijk
een histerisch meisje een paar simpele kinderen overhaalt om gezamenlijk een
verschijning van de H. Maagd te fingeren. Het wordt een herhaling van Lourdes en
Beaurain. Ten slotte is de afloop nog geheel anders dan beide partijen, de erin
gelovenden en niet-gelovenden, dachten. Het verhaal heeft als achtergrond een
woelige arbeiderswereld, die werkt aan een stuwdam bij het dorp. Een wonderlijk
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fascinerend verhaal, herinnerend aan La Peste van Camus. Alles en allen worden
levend en ademend onder Cesbrons hand. Zó kon er inderdaad een imitatie Lourdes
of Beaurain plaats hebben. De vertaling schijnt wat vlug klaar gespeeld te zijn. Dat
Franse dorpelingen en kinderen hun pastoor met ‘Eerwaarde’ aanspreken doet erg
boven-Moerdijks aan, evenals het ‘mannelijk’ maken van partij, vergadering, stem,
vraag, enz. Alles wordt ‘hij’. Ook pleegt een bisschop niet ‘Zijne Eminentie’ te heten.
J. van Heugten

Andres, Stefan, De reis naar Portiuncula. Vertaald. - De Fontein, Utrecht,
1957, 226 pp., f 7.90.
Omtrent dit boek verwijzen wij naar de recensie in Streven (aug.-sept. 1955) van
de oorspronkelijke Duitse uitgaaf. Het is een der sterkste romans van Andres. Hij
is voortreffelijk van stylering en compositie, geschreven in een straffe en beeldende
taal. Zowel de locale kleur als de uitbeelding der figuren verraden de geoefende
hand. Hoofdthema is de innerlijke omkeer van de hoofdfiguur, die naar Italië reist
om zijn jeugdherinneringen nog weer eens te beleven. Dit wordt zijn ‘reis naar
Portiuncula’.
J. van Heugten

Eyck, Tony van, De man genaamd Miller. Uit het Duits vertaald door
Maurits Mok. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1956, 213 pp., f 8,90.
Wat er gebeurt, als Christus weer op aarde zou verschijnen, vormt de inhoud van
bovenvermeld werk. - De Christus-figuur wordt door veel mensen aangenomen,
door velen afgewezen en de mensen schrikken er niet voor terug hem te doden.
De mens Miller treedt als Christus op in Amerika, later in Rusland waar hij gedood
wordt. De schrijfster heeft de gelukkige kiesheid gehad deze Miller niet al te vaak
in levenden lijve te laten optreden (hetgeen een hachelijke onderne-
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ming zou geweest zijn). Wèl doortrilt en doorzindert - het gehele boek - de diepe en
sterke invloed van deze Miller-christus ten goede of ten kwade de personen
waarmede hij in aanraking komt, zodat zijn tegenwoordigheid steeds gespeurd en
gevoeld wordt. Geen nieuwe leer predikt deze Miller-christus; zijn uitspraken zijn
vrijwel bijbels. Deze confrontatie van een christus-figuur met de moderne wereld is
een opmerkelijk boek; eenvoudig en knap geschreven door de opmerkelijke persoon
van Tony van Eyck: actrice, filmspeelster en uiteindelijk schrijfster. Het boek is
zorgvuldig vertaald.
Joh. Heesterbeek

Weinreb, Nathaniel Norsen, De Babyloniërs. Vert. van F. van Oldenburg
Ermke. - Ned. Boekhuis, Tilburg, 1956, 340 pp., f 7,50.
Een episode uit de regering van Neboekadnezar: de belegerin en inname van
Jerusalem. We maken kennis met de geneesheer Beladar, jeugdvriend van de
koning. Door zijn koning uit Babylon verwijderd met een geheime missie in Judea,
met name in Jerusalem, geraakt Beladar in vele en velerlei gebeurtenissen en
gevaren gewikkeld en komt langzaam maar zeker onder de invloed van de profeet
Gods, Jeremia. Deze is de grote en tragische figuur, hoog uitrijzend boven zijn
omgeving. Een grondige kennis van tijd en zeden ligt aan dit boek ten grondslag
en met meesterlijke hand heeft de auteur deze in zijn boek verwerkt, zodat een
kleurig en levendig beeld van de tijd dat Babylon op zijn hoogtepunt stond, is
gegeven, waarvan de lezer met groot interesse kennis neemt. De vertaling is zeer
vloeiend.
Joh. Heesterbeek

Hartman, W.J., Het papegaaiennest. Vert. J.W. Hofstra
(Standaard-romans). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956,
272 pp., ing. Fr. 75, geb. Fr. 95.
Romantisch verhaal over een Duitse jager in het oerwoud van Centraal Zuid-Amerika,
met een zeer gevaarlijke jaguar, die ten slotte door de held wordt geschoten, een
kranige bandietenbende, een soort tovenaar, en een internationaal gezelschap van
arme uitgeweken kolonisten. De jachtverhalen zijn goed. Het ‘geheimzinnige’ dat
erbij komt is nogal goedkoop. Als een echte held heeft Don Martin het lastig om zich
door vriendschap of huwelijksliefde blijvend aan iemand te binden.
P. van Doornik

Mauriac, François, De wegen zeewaarts. - Uitgeversmaatschappij Pax,
's-Gravenhage, 1956, 186 pp., f 3.90.
Delhaes, Christel, Romana, de tweede moeder. - Uitgeversmaatschappij
Pax, 's-Gravenhage, 1957, 194 pp., 2de druk, f 3.90.
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Pax te 's-Gravenhage gaf in haar Aeternareeks twee zeer ongelijkwaardige boeken
uit, Mauriac's Les Chemins de la Mer als De wegen zeewaarts en Romana, de
tweede moeder van Christel Delhaes. De wegen zeewaarts is weer een dier fijn
gestyleerde en gecomponeerde romans van Mauriac, zoals hij ze te schrijven weet,
meestal sombere en droevige tragedies, waarin zonde en zwakheid een ruim aandeel
hebben en het mensenlot van zijn meest trieste zijde gezien wordt. Dick Ouwendijk's
vertaling is uitstekend. Het tweede boek, Romana is, literair en psychologisch,
onbelangrijk.
J. van Heugten

Prisma-uitgaven, Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, f 1.25 per deel.
Ben ENGELHART en F. de CLERCQ, 50 eeuwen schrift. - Een overzicht over de
geschiedenis van het schrift (hoe de mens zijn gedachten in geschreven tekens
weergaf) vanaf ongeveer drie duizend jaar vóór Christus.
Samuel Eliot MORISON, Columbus, de zeevaarder. - Een boeiend verhaal over
de ontdekker van Amerika.
Dr. Tj. W.R. de HAAN, Straatmadelieven. - Een bundel oude en nieuwe,
grotendeels nog niet in boekvorm gepubliceerde Nederlandse volks- en
straatliederen.
Guy CHAPMAN, De zaak Dreyfus. - Een nauwkeurige uiteenzetting van het
mysterieuze geval Dreyfus op het einde der vorige eeuw.
Ngaio MARSH, Het lijk in de wolbaal. - Een Nieuw-Zeelandse boeiende en goed
geschreven detective-roman.
Philip John STEAD, Vidocq. - Een biografie van de avontuurlijke grondlegger der
Parijse ‘Sûreté’.
Wendell PHILLIPS, Opgravingen in het land van Gataban en Sjeba. - Een boek
over de archeologische opgravingen in Jemen, rondom Aden aan de ingang der
Rode Zee.
F.M. DOSTOJEWSKI, De speler. - Een der bekende kleinere romans van
Dostojewski over een verslaafde aan de roulette.
R.S.
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Zonnewijzer-Serie.
Just, Bela, Gortstraat Driehoog. 198 pp. Ridge, Antonia, Mijn neef Jan.
202 pp. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1957, f 1.25 per deel.
Bij Het Spectrum te Utrecht verschenen, in de Zonnewijzer-Serie, Gortstraat driehoog,
een oorspronkelijk Hongaars relaas van een gevangenisaalmoezenier over zijn
ervaringen, en Mijn neef Jan, een in Holland spelend verhaal van de Engelse
schrijfster Antonia Ridge.
R.S.

Varia
Wielek, H., Vrije tijd - vriend of vijand? Wat doen wij met onze vrije tijd?
(Serie Raad en Daad no. 11). - J. v. Tuyl, Zaltbommel, Antwerpen, z.j.,
85 pp., f 2.90.
In deze brochure bespreekt de auteur, die hoofd is van de Sociaal-culturele Afdeling
der Gemeente Amsterdam, de voornaamste vormen van vrije-tijdsbesteding. Door
een belichting van positieve en negatieve aspecten zet hij de lezer aan tot enigszins
critische beschouwing van zijn bezigheden. Men vindt hier geen concrete adviezen,
maar dit overzicht kan helpen om de rijkdom van mogelijkheden te ontdekken.
J.M. Kijm

Eucharistica. Gedichten van Zr. Dr. M. Constanza, O.S.S.I., met
tekeningen van H. Carlier. - Uitgave van het Geert Groote-Genootschap,
Mariënburg, 's-Hertogenbosch.
In verschillende antieke versmaten heeft Zr. Constanza enige eucharistische taferelen
uit het evangelie poëtisch verbeeld en becommentarieerd. Het Geert
Groote-Genootschap heeft deze Eucharistica op smaakvol verzorgde wijze
uitgegeven. De tekeningen van H. Carlier sluiten bijzonder goed aan bij de tekst.
R.S.

Roussel, J., Koloniale plichtenleer, naar het Frans door J. Croux. Wesmael-Charlier, Namen, 1953, 238 pp., Fr. 98.
Een plichtenleer opstellen is geen gemakkelijke opgave. Zich hiervan terdege bewust,
richt de bewerker zich in zijn ‘Woord vooraf’ tot alle kolonialen van goede wil. De
theoretische uiteenzettingen van de eerste uitgave heeft hij ingekort om plaats te
maken voor meer praktische problemen. Verder is de rand van volgnummers voorzien
en zijn de hoofdgedachten in vetjes gedrukt. Een uitgebreid register en inhoudstafel
vergemakkelijken het herlezen of raadplegen van bepaalde passages. Alles is er
dus op gericht om het de kolonialen die weinig tijd of zin tot lezen hebben, zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Dit heeft natuurlijk ook zijn schaduwzijde van lichte
pedanterie en handboekvorm - nadelen, die misschien niet opwegen tegen boven
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vernoemde voordelen. Toch zou dit waardevolle werk heel wat winnen door het
weren van verouderde woorden en door het aanwenden van een meer frisse en
vlotte stijl.
G. Vierstraete

Burdeau, G., La démocratie. Essai synthétique (Coll. Lebègue et
Nationale, 119). - Office de Publicité, Brussel, 1956, 114 pp., Fr. 60.
Dit kort essay geeft een uitstekend idee van de verschillende politiek-structurele
vormen waarin de democratie zich manifesteert. Georges Burdeau, hoogleraar aan
de Parijse Rechtsfaculteit en auteur van een perfect ‘Traité de science politique’,
gaat uit van het onderscheid dat bestaat tussen de ‘democratie gouvernée’ der
liberale democratieën, en de ‘démocratie gouvernante’ door de communisten in
leven geroepen. Deze termen zijn goed gekozen: in het eerste geval overheerst het
ideaal van de liberaal democratische staat, waarin de vrijheid slechts tegenover de
staatsmacht moet worden beschermd; in het tweede regeert de democratie, op
basis van een vérder-reikend doel dan het eenvoudige regeringsfeit: de bevrijding
van de mens uit de materiële banden die veel meer dan de staat zijn vrijheid
hinderen. Voor de Westerse democratieën is vrijheid een ideaal waartoe democratie
middel is, voor de marxistische is democratie het ideaal en bestaat vrijheid slechts
voor zover deze in een gegeven situatie als middel bruikbaar is. De bladzijden die
schr. wijdt aan de ‘democratie planifiée’ zoals zij in de communistische maatschappij
wordt gerealiseerd, zijn van de beste en meest objectieve die werden geschreven
over de diepere grondslag van deze maatschappij, en laten toe menig actueel feit
te begrijpen. Uit de analyse van schr. aver de Westerse democratieën kan men
opmerken dat hij meent dat deze evolueren naar een steeds grotere gelijkenis met
de volksdemocratieën (invloed en betekenis van partijen en pressure groups).
M. Grammens
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Garbett, Cyril, In an Age of Revolution. - Penguin Books,
Harmondsworth, 1956, 320 pp., 3 s. 6 d.
De vorig jaar overleden (niet-katholieke) aartsbisschop van York moge dan al niet
een groot denker en theoloog geweest zijn, hij was voorzeker een helder denkend,
scherp ziend en zeer spiritueel mens; bovendien bezat hij de benijdenswaardige
gave om in een taal te schrijven die iedereen verstaat, doordat hij verstarde noties
en termen met zorg en succes vermijdt. Al deze gaven komen naar voren in wat
misschien wel zijn beste werk is, dat reeds in 1952 verscheen en nu in goedkope
uitgave verkrijgbaar is. In an Age of Revolution bespreekt in het eerste deel de grote,
revolutionaire veranderingen in deze wereld van de laatste zeventig jaren: op sociaal,
politiek, economisch, industrieel, en niet het minst godsdienstig en moreel gebied.
In het tweede gedeelte behandelt hij dan aan de hand gedane oplossingen voor de
crisis die het resultaat is van gesignaleerde veranderingen. Komen ter sprake
humanisme, de machtsdemon, de God-Staat, het communisme enz. De
aartsbisschop is hier even fel als fair. In het derde gedeelte geeft hij zijn mening
over het falen der kerken, over haar verjonging en aanpassing. En passant heeft
hij gelegenheid om verschijnselen als democratie, kapitalisme, de welfare staat, de
world council of churches, de oecumenische beweging enz. kort maar helder te
analyseren en te waarderen. Wat de leer betreft zou, behoudens enkele punten van
ondergeschikt belang, het boek door een katholiek kunnen geschreven zijn. We
achten het een aanwinst voor de bibliotheek van ieder ontwikkeld mens: het zal veel
verwarring wegnemen, het zal zijn uitzicht op zaken verhelderen, en het zal
verkwikken door de liefde en de grote eerlijkheid waarmede het geschreven werd.
W. Peters

A King's Story. The memoirs of H.R.H. The Duke of Windsor. - Pan
Books, London, 1957, 414 pp., 3 sh. 6 d.
De Duke of Windsor publiceerde zijn memoires zes jaar geleden. Voor wie zich de
kwesties rond zijn huwelijk en zijn troonsafstand nog herinneren, is deze goedkope
pocket uitgave een interessant boek, al is de lezing geen onverdeeld genoegen.
Niet dat het geheel niet onderhoudend geschreven is, en niet vele boeiende passages
heeft, maar alles bijeen zijn deze herinneringen van de ex-koning een triest getuigenis
van bekrompen visie, scheef oordeel en veel oppervlakkig geredeneer. Merkwaardig
is b.v. dat echtscheiding als zodanig voor hem blijkbaar nimmer een moeilijkheid
geweest is. Voor wie tussen de regels door weet te lezen, en wie oog heeft voor
namen die in het boek geheel ontbreken, is het verhaal ook een zielig aandoend
vertoon van veel kleinmenselijk geruzie.
W. Peters

Thorne, W.J., Your future is now. - Eyre and Spottiswoode, London,
1956, 221 pp., 21 sh.
In deze zeer overzichtelijke studie tracht schr. een beeld te geven van de
moeilijkheden die Engeland de komende veertig of vijftig jaren wachten. In het eerste
deel, dat de titel draagt Foundations for Survival, bespreekt hij de waarschijnlijke
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curve der bevolking, de welvaartsbronnen van het land, de intelligentie en vooral
ook de energie van het Engelse volk. In het tweede gedeelte komen dan ter sprake
de waarschijnlijke ontwikkeling op financieel terrein, begroting en sluitende balans,
alsook de invloed uitgeoefend door machtorganen als de politieke partijen, kerken,
enz. In het laatste gedeelte behandelt hij Engeland's positie in deze wereld: zijn
verhouding met het Gemenebest, met de Verenigde Staten, met het communisme
en het nabije en verre Oosten. Ofschoon het hier en daar wat technisch is en een
econoom of financier meer zal aanspreken dan de leek, is het boek als geheel een
even leesbaar als instructief boek over wat de toekomst Engeland zal brengen,
indien de nu werkende tendensen zich voortzetten. Het lijkt ons hierom ook bijzonder
nuttig dat het de blik van de lezer, die vandaag maar al te zeer geabsorbeerd wordt
door wat zich pal onder zijn neus afspeelt, vestigt op de dag van morgen, en hem
waarschuwt deze dag van morgen niet onvoorbereid te beginnen. Vanzelfsprekend
is het ook een leerzame studie voor wie de toekomst van ons eigen land ter harte
gaat.
W. Peters
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[1957, nummer 8]
Economie,
Wetenschap,
Onderwijs in de U.S.A.
Pierre Harmel, Oud-Minister van Openbaar Onderwijs
DE Atoomconferentie te Genève, in de zomer van 1955, is in deze na-oorlogstijd
wellicht de meest beslissende fase geweest in de wetenschappelijke omwenteling
waarvan onze wereld getuige is. Atoomgeleerden van alle landen kwamen er samen
om de stand van hun wetenschap onderling te vergelijken: zij konden vooral
constateren hoe gering de afstand was geworden, op wetenschappelijk gebied,
tussen Oost en West. Te Washington teruggekeerd, verklaarde de chef van de
Amerikaanse delegatie, Admiraal Strauss, in november 1955, aan al wie het horen
wilde, dat er van nu af en zonder ophouden een geweldige inspanning moest worden
gedaan, indien men, wat hij noemde, ‘de nieuwe klassenstrijd’ wilde winnen.
Sedertdien overstroomt de wereldpers ons met berichten waaruit steeds meer blijkt
dat, zowel in Rusland als in Amerika, de plannen voor een reusachtige ontwikkeling
van het wetenschappelijk onderzoek en een spectaculaire opvoering van het aantal
geleerden welke men daarvoor kan inzetten, de eerste plaats bekleden in de rij van
de meest vitale belangen. In beide kampen is men ervan overtuigd dat in de toekomst
de ontwikkeling van de economie meer dan ooit afhangt van de kwaliteit en het
aantal van de wetenschappelijk gespecialiseerde vaklui waarover men zal kunnen
beschikken. In de loop van 1956 zijn de grote Europese landen, Frankrijk, Engeland,
Duitsland, zich voor hetzelfde probleem gaan interesseren. Doch in de V.S. was de
opschudding het grootst. Ik ben in de gelegenheid geweest, de toestand ter plaatse
te onderzoeken, en met de resultaten van deze studie kunnen we wellicht ons
voordeel doen. Wat er in Amerika gaande is, komt mij ten slotte voor als een echte
economische revolutie.

Dominante feiten
De cijfers, welke ik verzameld heb uit contacten met de federale instellingen,
wetenschappelijke stichtingen en universiteiten, maken bijna alle commentaar
overbodig.
Een eerste tabel toont het toenemend percentage van de jongeren die
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een volledige cyclus van secundair onderwijs doorlopen en universitaire studies
aanpakken:

Ingang

High School
1900
1951-'55
20%
86%

Eindexamen 10%

56%

1900-'65
95%

College
1900
4%

1951-'55
26%

75%

2%

13%

1970
± 45%

In 1965 zal 75% van de Amerikaanse jeugd rond 17-18 jaar een volledige cyclus
van secundaire studies voltooid hebben. Van nu af gaat heel de inspanning uit naar
een uitbreiding van het hoger onderwijs. Ieder jaar neemt het aantal jongeren die
hogere studies beginnen met 1% toe: 16% in 1951, 32% in 1957, en in 1970 zal
een plafond bereikt worden van ongeveer 45% of bijna de helft van de Amerikaanse
jeugd.
Onze tweede tabel toont hoe, dank zij de veralgemening van het hoger onderwijs,
de recruteringsbasis verbreed wordt voor onderzoekers en geleerden, de
stuwkrachten voor de ontwikkeling der toekomstige economie. In de laatste 15 jaren
is het totaal van de mensen in de wetenschappelijke carrières, in dienst van de
regering, de industrie en de universitaire en wetenschappelijke instellingen, bijna
verdrievoudigd. Proportioneel heeft de laatste groep, die van het zuiver onderzoek,
de meeste afgestudeerden aangetrokken: hij is verzesvoudigd.
Regering

Industrie

1941

17.000

62.000

Universiteiten Totaal
en
wetenschappelijke
instellingen
8.000
87.000

1948

25.000

90.000

18.000

133.000

1956

38.000

165.000

45.000

248.000

Verbluffend zijn de steeds groter wordende bedragen welke men de laatste jaren
aan het zuiver en het toegepast wetenschappelijk onderzoek besteedt: 116 miljoen
dollar in 1930, 900 miljoen in 1941, 2610 miljoen in 1948, 2750 miljoen in 1952,
4210 miljoen in 1955, en voor 1970 worden 8100 miljoen dollar voorzien. In de
laatste 15 jaren zijn deze kredieten dus meer dan vervijfvoudigd. Daarvan kwam in
1955 57% van de regering, 41% van de industrie, 2% van de wetenschappelijke
fundaties.

Waarom deze inspanningen?
Meer dan de cijfers stemt de motivering van deze inspanningen tot
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nadenken. Uit de talrijke contacten, welke ik vooral met universiteiten en
wetenschappelijke instellingen mocht hebben, zijn me vooral drie grote gedachten
bijgebleven. Ze vatten alle overtuigingen samen, die niet alleen in de universitaire
milieus, doch evenzeer in de economische wereld en in regeringskringen algemeen
verspreid zijn: ondernemingschefs of syndicatenleiders spreken hier dezelfde taal
als universiteitsprofessoren.
1. In de toekomst hangt de economie steeds meer af van de nieuwe ontdekkingen
en de vervolmaking der methodes, en deze zijn te verwachten van een steeds
toenemende wetenschappelijke en professionele bekwaamheid.
Duidelijk is deze idee af te lezen van het volgende overzicht:

1850

Goederen
Verdeling der arbeidskracht
geproduceerd
in 1 uur arbeid
(waarde 1940)
mensen
dieren
$0,27
15%
79%

machines
6%

1900

$0,56

10%

52%

38%

1930

$0,82

4%

12%

84%

1960

$1,62

3%

1%

96%

De waarde van de in 1 uur afgewerkte produkten is, sinds honderd jaar,
vervijfvoudigd. De fysische menselijke kracht, vereist voor een vijfmaal beter
resultaat, is daarentegen vijfmaal minder geworden. De gebruikte energie is in
hoofdzaak mechanisch geworden. Weldra zal de menselijke kracht nog slechts voor
1% meewerken, de mechanische energie voor 99%: in het produktieproces zal men
geen werk meer vinden voor mensen die niets anders kunnen leveren dan hun
spierkracht. Maar het rendement moet nog worden opgevoerd. Welnu, de machines
zullen niet vanzelf verstandiger, produktiever worden. De enige factor van vooruitgang
is heden ten dage de intelligentie, de handigheid van hen die het immense apparaat
der produktiemechanismen, dat steeds meer geautomatiseerd wordt, scheppen,
bouwen, bevelen, onderhouden of herstellen. De vooruitgang hangt af van het
menselijk genie. De hefboom van Archimedes is meer dan ooit een realiteit. Dit is
de eerste idee, lijkt me, waarvan steeds meer Amerikanen hun actief credo maken.
2. Een tweede gedachte is deze: de economische macht van een natie wordt niet
bepaald door haar bevolkingscijfer maar door het aantal gespecialiseerde vakmensen
waarover haar economie kan beschikken.
Deze idee vinden we echter niet alleen in Amerika. Toen Groot-Brittannië, in de
lente van vorig jaar, een witboek publiceerde over de ontwikkeling der technische
wetenschappen, schreef Sir A. Eden daar in
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het voorwoord: ‘In de toekomst zullen, niet meer de meest bevolkte gebieden
bevoordeeld zijn, maar die landen die over het beste onderwijs beschikken. Een
dozijn mensen, wetenschappelijk en technisch uitgerust, kunnen tegenwoordig even
veel verwezenlijken als duizenden mensen vijftig jaar geleden’.
Voor de verhoging van het welvaartspeil is alleen het potentieel aan
gekwalificeerde arbeid een voldoende waarborg. Deze overtuiging is in de V.S.
gemeengoed geworden. Numerieke aangroei volstaat niet voor de moderne
economie; het is een illusie, te denken dat twee halve ingenieurs ooit even veel
waard zullen zijn als één heel goede, dat tien middelmatige professoren ooit zullen
opwegen tegen één uitstekende. De vruchtbaarheid van een bevolking waarborgt
alleen een constante reserve aan jongeren, bekwaam om een gespecialiseerde
opleiding te ontvangen. Ons bevolkingsquantum beheersen wij slechts in beperkte
mate (zeker in verhouding tot dat van de rest van de wereld), wij vinden meer baat
bij een concentratie van onze inspanningen op de kwaliteit van onze menselijke
middelen, die we wél in handen hebben.
Met 6% van de wereldbevolking staan de V.S. momenteel voor ongeveer 50%
van de wereldproduktie in. Dit presteren zij met een actieve bevolkingsgroep van
hoogstens 65 miljoen mensen, waaronder 8 à 9 miljoen gekwalificeerde arbeiders,
misschien 500.000 technici, die allen werken onder de leiding van ongeveer 5 miljoen
geleerden en intellectuelen. De helft van de wereldproduktie rust dus op de schouders
van 14 miljoen flink onderlegde Amerikanen. De hele vraag is dan: hoe kan deze
relatief kleine groep van mensen, die een dergelijke produktie mogelijk maken,
kwantitatief, en vooral kwalitatief, worden uitgebreid? Het antwoord luidt: door al
onze inspanningen te richten op het hoger onderwijs (colleges en universiteiten).
Ongetwijfeld activeren we daardoor rechtstreeks slechts een deel van onze
produktiekrachten, doch we bereiken juist die groep waaruit al de geleerden en 3/4
van de ondernemingsleiders gerecruteerd worden, en verzekeren aldus de
dynamische groei van onze economie.
Deze gedachtengang stelt de wedijver tussen Amerika en Rusland in een geheel
nieuw perspectief. Het bevolkingscijfer van Rusland ligt bijna 1/4 hoger dan dat van
Amerika, maar het peil van zijn technische ontwikkeling en specialisatie lag tot nog
toe ver beneden dat van de V.S. Ten minste wat het aantal gespecialiseerde
vakmensen betreft, is Rusland thans echter flink op weg om deze achterstand in te
halen. De volgende cijfers zijn welsprekend. Indien er in de V.S. geen ernstige
kentering komt, zullen ze weldra op verschillende gebieden door de U.S.S.R.
voorbijgestreefd worden.
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1953

1960 (te voorzien)

Ingenieurs

V.S.A.
530.000

U.S.S.R.
520.000

Artsen

195.000

280.000

Agronomen

150.000

170 000

Ingenieurs en
vorsers

900.000

1.200.000

3. Indien het menselijk kapitaal aan wetenschappelijk geschoolde vakmensen
zulk een primordiale rol speelt, dient men het probleem van het wetenschappelijk
onderzoek en van het hoger onderwijs te zien als een economisch gegeven, er geld
in te beleggen, en een vooruitziende onderwijspolitiek te voeren.
Henri David, de President van de National Science Foundation schreef in 1955
dat de economische expansie veel meer geremd wordt door het gebrek aan
personeel dan door een tekort aan dollars. Tot nog toe, voegde hij eraan toe, hebben
wij ons meer geïnteresseerd voor investeringen met het oog op het vergaren van
kapitalen dan ten voordele van de menselijke ontwikkeling, en dit terwijl wij
voorgaven, de mens en de menselijke waarden in het middelpunt van onze
belangstelling te plaatsen. In Engeland schreef Colin Clark, onder de titel The
declining importance of capital: ‘Honderd jaar geleden was kapitaalvorming wellicht
de sleutel van de economische expansie, nu is ze echter een element van relatief
geringere waarde geworden.... De ontwikkeling van een land hangt in ruime mate
af van zijn niet-materieel kapitaal onder de vorm van onderwijs en opleiding, meer
dan van zijn materieel kapitaal onder de vorm van uitrusting’.
In een colloquium aan de Columbia University, tussen professoren en industriëlen,
bleek het dat deze laatsten hun financiële hulp aan het hoger onderwijs niet als een
maecenaat, niet als een morele verplichting, maar als een economische investering
beschouwen. In november ll. hebben de deelnemers aan een gelijksoortig colloquium
tussen Universiteit en Industrie, dat in ons land werd gehouden, dezelfde overtuiging
uitgesproken.
Doch wij mogen ons hier niet beperken tot deze constatering. De wetenschap
der financiële investering heeft voor bankspecialisten nog nauwelijks geheimen: zij
weten precies welke resultaten te verwachten zijn uit oordeelkundige beleggingen
in gelden of outillage. Maar wanneer het er om gaat, geld te steken in wetenschap,
in mensen? Kan men ook hiervoor wetten opstellen?
Als men beweert dat uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
‘produktief’ zijn, dan stelt men meteen twee ideeën voorop: 1. een causaal verband
tussen geldelijke investering in de wetenschap
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en economische expansie, 2. een verband tussen een stijging van de produktie en
het groeiende aantal van wetenschappelijk geschoolde vaklui nodig om die
verhoogde produktie te leiden.
Indien er tussen de sommen die aan het wetenschappelijk onderzoek en het
hoger onderwijs besteed worden, en de verhoging van het nationaal inkomen, een
relatie van oorzaak tot gevolg bestaat, moet men ook aannemen dat er bij de
verhoging van het nationaal inkomen minstens een gelijksoortige vermeerdering
moet zijn van deze uitgaven. Sommigen gaan nog verder, en een van de
medewerkers van de Rockefeller Foundation verklaarde me dat men, om het bruto
nationaal inkomen met 1% te verhogen, volgens hem, de investeringen voor
wetenschappelijk onderzoek met 3% zou moeten vermeerderen.
Daarnaast moet men voorzien hoeveel vaklui men een hoger geschoolde opleiding
moet geven om de behoeften van de groeiende economie te blijven dekken. Het is
vooralsnog moeilijk, dit precies te voorzien. Maar verschillende Amerikaanse staten
hebben reeds studies in deze richting ondernomen. In de demografische gegevens
en de statistieken van de ontwikkeling in de voornaamste sectoren van de economie
tracht men aanwijzingen te vinden voor een efficiënte onderwijspolitiek. Eén ding
blijkt daaruit weer duidelijk: in de V.S. heeft men het probleem van het hoger
onderwijs in een economische gedachtengang geïntegreerd en beschouwt men het
als een nieuw onderdeel van de economische politiek.

Opwerpingen en antwoorden
Tegen deze Amerikaanse perspectieven rijzen bij ons natuurlijk bezwaren. Ik geef
ze hier zoals ik ze in de V.S. zelf heb voorgelegd, samen met de antwoorden welke
men me gaf.
Eerste vraag: Is de massa der vakmensen vatbaar voor een hoog
wetenschappelijke opleiding en is deze vatbaarheid onbegrensd? Dat tot nog toe
30 à 32% van de jeugd de eerste jaren van hoger onderwijs volgt, vindt men in de
V.S. alleszins onvoldoende. Volgens testen in het leger zouden 49% van deze
jongens tussen 18 en 22 jaar bekwaam zijn om 2 jaar ‘college’, 32% om 4 jaar hoger
onderwijs te volgen. Van deze aldus geselectioneerde jongelui mag men een immer
toenemende activiteit verwachten. Ertslagen raken uitgeput, maar de menselijke
mogelijkheden schijnen aan te groeien naarmate men er uit put; wij geloven niet,
werd me gezegd, dat er aan de inventie- en vervolmakingsmogelijkheden van de
mens spoedig een grens zal gesteld worden.
Op de tweede plaats vroeg ik: kan om het even welke nationale eco-

Streven. Jaargang 10

711

nomie een immer toenemend aantal van wetenschappelijk geschoolde vakmensen
en universitairen verwerken? Ik kreeg een dubbel antwoord:
1. Het aantal van wetenschappelijk geschoolde vakmensen zal nog lange tijd
beneden de werkelijke behoeften blijven. In het lager onderwijs hebben we, voor
elk van de 10 volgende jaren, 100.000 nieuwe onderwijzers nodig, maar jaarlijks
komen er nauwelijks 1/5 van dit aantal klaar. Het secundair onderwijs zou, van nu
af tot in 1965, jaarlijks 45% van alle universitair gediplomeerden kunnen gebruiken.
In het hoger onderwijs zijn van nu tot 1970 slechts 20% nieuwe professoren met
een doctorstitel te verwachten. De geneeskunde staat voor dezelfde problemen: nu
reeds zijn er in de V.S. 22.000 artsen te weinig, in 1960 zullen het er 45.000 zijn.
Onlangs kwam het leger 30% gespecialiseerd personeel te kort voor belangrijke
militaire opdrachten. Op het gebied van de techniek blijven de behoeften echter het
meest spectaculair: jaarlijks zijn 25.000 ingenieurs afgestudeerd, terwijl er 45.000
nodig zijn; ieder jaar heeft men 50.000 chemici, fysici, geologen en andere
wetenschapsmensen nodig, doch in 1954 hebben de universiteiten er slechts iets
meer dan 34.000 afgeleverd.
2. In de mate dat de ontwikkeling der economie afhankelijk wordt van het
wetenschappelijk onderzoek en de verbeterde produktiemethoden, blijft de mens
in de economie een essentiële rol spelen en neemt de behoefte aan menselijk
kapitaal zonder ophouden toe. We hebben reeds gezien dat het financieel rendement
van een uur arbeid alleen opgevoerd kan worden door de machines welke ontworpen,
gebouwd, geleid worden door mensen van wie steeds meer vindingrijkheid,
handigheid en ervaring wordt verwacht. Sinds 1939 is de vooruitgang in de
vliegtuigproduktie b.v. verbluffend geweest, doch de arbeidskwantiteit is daardoor
niet verminderd. Integendeel! In 1956 vereist het vervaardigen van één enkele ‘jet’
80 maal meer arbeidskrachten dan het meest moderne vliegtuig in het begin van
de jongste wereldoorlog, en daarbij is het vliegtuigverkeer in de laatste 20 jaar
waarschijnlijk meer dan vertienvoudigd. Of dit: indien 30 of 40.000 méér geleerden
voorhanden waren, zou het nucleair onderzoek ze, van nu af aan, allen kunnen te
werk stellen. Rond deze kern van geleerden zouden zich bovendien duizenden
andere hoogst gespecialiseerde vaklui scharen; de commerciële
toepassingsmogelijkheden van het nucleair onderzoek - verwarming, drijfkracht,
geneeskunde - roepen nieuwe bedrijven op, die op hun beurt gespecialiseerd
personeel nodig hebben. Nieuwe gemeenschappen ontstaan, vandaar ook nieuwe
communicatiebehoeften, nieuwe handelsrelaties; nieuwe verbruiksmogelijkheden
ook bij de massa, nieuwe behoeften, nieuwe diensten op de meest verscheiden
gebieden: genees-
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kunde, toerisme, ontspanning, cultuur. Steeds dezelfde idee: het opvoeren van de
specialisatie heeft economische ontwikkeling tot gevolg.
Onze derde opwerping luidde: drijft deze wetenschappelijke vooruitgang ons niet
naar een ontmenselijkte, louter technische beschaving, waarin onze traditionele
cultuurvormen verdwijnen?
De analyse van de statistieken leert ons hier dat de evolutie van een maatschappij
in de richting van een ver doorgevoerde wetenschappelijke specialisatie niet
noodzakelijk tot een overmatige mechanisatie voert. Een uitbreiding van de
technische beroepen betekent niet enkel verlies voor de andere beroepen. Men
constateert inderdaad een drievoudige beweging: een veralgemening van het
secundair onderwijs - een stijgende opgang naar het hoger onderwijs - een uitbreiding
van de technische beroepen zonder vermindering der andere ‘sociale’ beroepen.
Betekent de veralgemening van het secundair onderwijs (nu reeds 73% van de
16-17-jarigen) en van het hoger onderwijs (in 1956 3 miljoen van de jongeren tussen
18 en 21 jaar, in 1970 6.700.000) op zich zelf al niet een gevoelige stijging van het
cultureel peil van het hele volk?
Wel is waar profiteren niet alle beroepen in gelijke mate van deze uitbreiding van
het onderwijs, doch van 1900, toen slechts 4% van de jeugd toegang had tot de
universiteit, tot nu, nu er ongeveer 30% zijn, hebben alle traditionele beroepen een
absolute numerieke aangroei gekend. Proportioneel valt er een vermindering te
constateren in de juridische en religieuze carrières, een lichte vermindering voor
kunsten en letteren, maar men mag niet zeggen dat ze overdreven opgeslorpt
worden door de wetenschappelijke en technische beroepen, welke een massieve
aanwas hebben gekend.
In de V.S. belijdt men werkelijk een nieuw economisch ‘credo’. Alle hoop op
expansie stelt men in de vooruitgang van de wetenschap en in een steeds
uitgebreider selectie tot hogere beroepen. Vroeger peilde men de ondergrond om
nieuwe exploitatielagen te vinden, thans prospecteert men even zorgvuldig het
onontgonnen gebied der menselijke talenten.

Taak voor Europa
Hoe moeten wij de toekomst van Europa en België zien in het licht van deze
ontwikkeling? Allereerst is onze houding niet los te denken van wat er buiten onze
grenzen gebeurt. Onze gedragingen worden min of meer bepaald door die van onze
buren. Het kan niet lang zonder gevaar blijven dat wij, verhoudingsgewijze tot het
nationaal inkomen, 6 of 7 maal minder dan Amerika besteden aan het
wetenschappelijk
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onderzoek; dat slechts 12,5% van onze jeugd tussen 18 en 21 jaar hoger onderwijs
volgt, terwijl in de V.S. dit percent nu reeds het dubbele is en snel toeneemt; dat
deze langzame aangroei in schijn de behoeften van onze economie voldoet, terwijl
het veel snellere ritme in de V.S. hun actuele produktie niet kan bijhouden. Zeker,
de natuurlijke aanwas van de bevolking onzer universiteiten en technische
hogescholen (bijna 100% in 15 jaar) is een feit. Maar heeft ons land, tot op zekere
hoogte, deze aangroei niet ondergaan, zonder hem eigenlijk te verlangen, zonder
zelf deze wetenschappelijke en universitaire ontwikkeling resoluut in handen te
nemen en er de stuwkracht van zijn expansie van te maken?
Het gaat er niet om, in het wetenschappelijk onderzoek en het hoger onderwijs
onbezonnen kredieten te investeren welke niet in verhouding zouden staan tot de
stand van onze economie, maar wij zouden ten minste een vooruitziende politiek
kunnen voeren, door aan dergelijke investeringen een steeds toenemend deel van
ons inkomen te besteden.
Ongetwijfeld moeten we daarvoor eerst zeker zijn dat ook in Europa dergelijke
beleggingen de voornaamste voorwaarde zijn van nieuwe vooruitgang. Persoonlijk
zie ik niet in waarom wij de Amerikaanse perspectieven niet tot de onze zouden
maken. Integendeel, wij bezitten geen andere rijkdom dan de kwaliteit van onze
arbeiders. We weten genoeg dat onze steenkoollagen uitgeput raken. Van de andere
kant kan ons land niet rekenen op een bevolkingsaangroei welke in de toekomst
voldoende handarbeiders zou opleveren om, met onze actuele arbeidsmethodes,
het ritme van onze economische ontwikkeling vol te houden. Meer dan anderen,
zijn we genoodzaakt, al onze hoop te stellen in ons menselijk kapitaal, dat onze
enige hulpbron is. Dit is onze enige kans om in de toekomst economisch stand te
houden.
Het enige wat ons tot voorzichtigheid zou kunnen manen, is het vaak gehoorde
argument: onze markt is te klein, en daardoor zijn we verplicht, ons te concentreren
op het voortbrengen van zware, gemakkelijk te exporteren, produkten, die slechts
een langzame toename van gespecialiseerd personeel vereisen. Maar hebben de
Europese regeringen niet juist een verdrag van gemeenschappelijke markt
ondertekend? En gaat er daardoor voor België niet een economisch gebied open
zo ruim als dat van de V.S.? Over 10 jaar zullen onze Europese staten, ten minste
economisch, ‘verenigd’ en één zijn. Welnu, 10 jaar is het minimumvereiste om een
hoger gediplomeerde voor te bereiden.
Daarom is het onze dringende plicht, een prognose op te stellen waarin de
volgende problemen betrokken worden: 1. Welke economische ontwikkeling kunnen
wij verhopen voor de volgende 10-15 jaar? Welke produktiesectoren zullen uitbreiding
vinden en in welke mate?
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Welke nieuwe sectoren moeten we aanpakken en ontwikkelen? 2. Welke zullen, in
1)
de verschillende grote sectoren, de behoeften zijn aan wetenschappelijk personeel? .
Welke uitbreiding van ons secundair en vooral van ons hoger onderwijs is daarvoor
nodig? Ik wil hier slechts twee cijfers citeren. Indien we, over 20 jaar, dezelfde
proportie willen bereiken als thans in de V.S., dan zouden op dat ogenblik 32% van
onze jongeren van 19-20 jaar aan het studeren moeten zijn (wat tegenover 1957
een vermeerdering van 235% betekent) en 18% van de jongeren van 21-22 jaar
(wat een vermeerdering van 300% betekent). 3. Hoeveel meer uitgaven moeten we
jaarlijks voorzien voor het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van ons
hoger onderwijs? Volstaat het dat deze vermeerdering gelijke tred zou houden met
de verhoging van het nationaal inkomen, of hebben wij gelijk, te menen dat we het
deel van ons nationaal inkomen dat we aan deze investeringen moeten besteden,
met 4 à 5% en zelfs meer moeten verhogen?
Al deze vragen zouden het voorwerp moeten zijn van een uitgebreide studie. Zal
men tot een dergelijk nationaal onderzoek overgaan? We hopen het en geloven
het. Op twee plaatsen van ons land kunnen dergelijke werken geconcentreerd en
geleid worden: in de schoot van de commissie Industrie-Universiteit en, op een meer
officieel plan, in de Commissie, die onlangs is ingesteld onder het voorzitterschap
van Koning Leopold.
Alle onderzoek zal echter zonder gevolg blijven, indien er in ons land geen gunstige
geestesstroming ontstaat ten voordele van de specialisatie en de wetenschap. Het
is voor onze generatie een voorrecht, getuige te mogen zijn van dit keerpunt in het
leven van de wereld, waarop de waarachtige sociale emancipatie een realiteit aan
het worden is, en de bevordering van de arbeiders op professioneel, intellectueel
en sociaal gebied, niet langer als een voorrecht doch als een economische
noodzakelijkheid wordt beschouwd.

1)

We weten b.v. dat er in België jaarlijks, op 1 miljoen inwoners, 100 ingenieurs klaar komen,
in Nederland 193, in Engeland 237. Onze steenkoolindustrie zet 12 ingenieurs op 100.000
mijnwerkers in om nieuwe gebruiksmogelijkheden van de steenkool te onderzoeken, maar
Frankrijk het dubbele, Nederland 133, de V.S. 200.
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J. van Heugten
Vestdijk als romanschrijver
MEN zou de draad van Ariadne nodig hebben om in het labyrinth van Simon Vestdijks
romans niet te verdwalen. In de ongeveer vijf en twintig jaar dat deze naar de zestig
gaande schrijver - hij werd geboren in 1898 - zijn boeken het land inzendt, heeft hij
de verbeeldingswereld bevolkt met een menigte en diversiteit van creaturen als
geen ander Nederlands schrijver voor of naast hem. Zou Vestdijk, vanaf de
Wachter-romans en Meneer Vissers hellevaart (1936), die alle nog sterk aan zijn
geboorteplaats Harlingen herinneren, over El Greco uit Het vijfde zegel (1937), over
De nadagen van Pilatus (1938), over Rumeiland (1940), Ierse nachten (1946), over
Puriteinen en Piraten (1947) en De vuuraanbidders (1947) heen, tot en met Het
glinsterend pantser (1956), zijn schepping overzien, dan zou hij wel eens duizelig
kunnen worden van het Vestdijk-wereldje dat hij tot aanzijn riep.
Ik stel me even een Christelijke verrijzenis voor van dit zeer heterogene
gezelschap, een verrijzenis die de meesten van zijn figuren in felle verbazing
ondergaan zouden - Vestdijks helden en heldinnen staan bijna allen buiten enige
religieuze of dit aardse leven transcenderende preoccupatie -! Dan zou bijvoorbeeld
El Greco zich in de mêlée gedrongen zien met de nogal vulgaire Meneer Visser;
Pilatus zou ontwaken naast Else Böhler, Duitsch dienstmeisje (1935); Gerard
Criellaert zou zich geconfronteerd vinden met Bostonse puriteinen en piraten; Actaion
zou zich moeten verbroederen met Fré Bolderhey en de flatbewoners uit De kellner
en de levenden (1949) zouden zich opnieuw in een ongewone apokalyptische situatie
bijeen vinden; kortom, er zou een gezelschap aantreden, dat zich wederzijds in zijn
geheel ‘bien étonné’ zou voelen ‘de se trouver ensemble’. De stok van deze tovenaar
heeft een zo bonte en gevarieerde verzameling creaturen opgeroepen als er zelden
in de verbeelding van één schrijver, zowel in binnen- als buitenland, ontstaan is.
Vestdijk is van een zo universele allure dat er, naar mijn mening, niet één
Nederlands auteur, op gelijk niveau, met hem in breedheid van verbeelding, in
vruchtbaarheid van inventie kan vergeleken worden. Reeds Menno ter Braak sprak
in zijn dagen van de duizendkunstenaar en toen
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moest minstens de helft van zijn werk nog geschreven worden. Arthur van Schendel,
de meest Hollandse onzer schrijvers, om van geringere grootheden maar te zwijgen,
verbleekt, met zijn zoveel mindere gevarieerdheid en minder bloeiend oeuvre, naast
Vestdijk. Van Schendel had nooit een zo groots gobelin als Het vijfde zegel kunnen
ontwerpen of een zo direct en aangrijpend boek als De koperen tuin (1950) kunnen
schrijven. Bordewijk is zoveel tammer en begrensder in zijn vaak forse imaginaties
dan de voor niets terugschrikkende Vestdijk. Ouderen als van Lennep en Schimmel
komen voor een vergelijking nauwelijks in aanmerking en ook de zoveel sterkere
en verbeeldingsrijke Bosboom-Toussaint staat in vinding, in psychisch doordringen,
in zekerheid van greep en weidsheid van allure bij hem ten achter. De enige
Nederlandse romanschrijver, mijns inziens, die niet zijn mindere is en hem in
sommige opzichten achter zich laat, is Couperus.
Vestdijk schreef geen ‘comédie humaine’, zoals Balzac, die een doorsnee door
het gehele maatschappelijk leven van zijn tijd wilde geven; de Nederlander, die door
de psychologie der laatste decennia gefascineerd is, doet graag zijn greep in
psychologische rand- en grensgevallen, in uitzonderlijke verhoudingen en situaties
en interesseert zich altijd meer voor het individu en het individuele geval dan voor
het sociale. Hoogstens kan men zeggen dat zijn genegenheid voor de sociaal
minderbedeelden enigszins zou blijken uit het thema dat in meerdere zijner latere
romans met opvallende voorliefde wordt behandeld: hoe namelijk de goed
gesitueerde held zich erotisch slechts getrokken voelt tot het lagere, zelfs vulgaire
meisje. Dit gegeven vormt zelfs de hoofdintrige van Op afbetaling (1952), De dokter
en het lichte meisje (1951) en enigszins van De koperen tuin. Voor Vestdijk is dit
blijkbaar een interessant psychologisch verschijnsel, waarop hij zich werpt met
intense schrijversdrift.
Een psychologisch randgeval vormt ook de voornaamste intrige van zijn nieuwste
roman Het glinsterend pantser. De ‘ik’, die het boek als een soort memoires van
zijn dorpverblijf neerschrijft, ontmoet na jaren een jeugdvriend, een musicus, die
niet ongevaarlijk blijkt voor vrouwen en meisjes. De ik-schrijver tracht alle onheil en
stukmakerij te voorkomen en mengt zich in de amoureuze verhoudingen van de
musicus en zijn slachtoffers. De musicus blijkt aan ‘psoriasis’ te lijden, een
eigenaardige lichaamskwaal, die het lichaam als met een glinsterend pantser bedekt
en wonderlijke psychische gevolgen heeft, welker beschrijving wij liever aan Vestdijk
overlaten. Vooral in zijn latere romans is hij gepreoccupeerd door het erotische en
maakt hij enigszins bevreemdende liefdesverhoudingen, waarin het sexuele sterk
beklemtoond wordt, tot
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eigenlijke leidraad van zijn verhalen. Daardoor nadert hij soms, zo bijvoorbeeld in
De dokter en het lichte meisje, De schandalen (1953) en Op afbetaling, het genre
dat met de naam pornografie wordt afgedaan.
In dergelijke boeken is de heiden Vestdijk aan het woord, die met de Christelijke
opvatting volkomen gebroken heeft en voor wie het zondebesef zinloos is geworden.
‘De klacht wordt berouw, wordt schuld, zo laat hij de ik-schrijver in De dokter en het
lichte meisje neerschrijven (p. 144), en er is weer een steentje toegevoegd aan het
schandelijkste dat de mens op aarde heeft opgericht: het gebouw der erfzonde’. Dit
zijn echter niet zijn beste boeken en het is merkwaardig, hoe hij in De koperen tuin
bijvoorbeeld, een zijner sterkste en aangrijpendste romans, en ook in Het glinsterend
pantser, deze theorie, - is het malgré soi of onbewust? - verlaat en een morele
ordening veronderstelt of daarvan uitgaat, die juist de sexuele schuld tot de
dramatische ondergrond maakt van het gehele verhaal. Waarom voelt de verleide
en misbruikte Trix Cuperus uit De koperen tuin zich zó bezoedeld en schuldig, dat
zij de beproefde liefde en trouw van de jonge Rieske trotseert en vrijwillig de dood
ingaat? Vestdijk zelf verzaakt hier aan elke vrije genotstheorie en erkent een
onuitroeibare natuurwet of -drift, die dieper schuilt dan alle theorie en het zonde- of
schuldbesef tot een der essentialia maakt van de mensennatuur. Ook in Het
glinsterend pantser is de ik-schrijver, al is het niet geheel onbaatzuchtig, bijna
‘burgerlijk’ bezorgd (om het gangbare jargon te gebruiken) voor de ongeschondenheid
van zijn cliënte. Een schrijver die in de tragiek van het mensenbestaan wil afdalen,
kan nu eenmaal niet buiten een de mens ingeboren natuurmoraal, een vitale wet
van goed en kwaad, van zonde en schuld, en deze moraal verschilt niet zo heel
veel van de christelijke levenswet. Alle diepere tragische verwikkeling der mensheid
berust ten slotte op een conflict met deze onontvluchtbare werkelijkheid.
Naast de arts, die Vestdijk is en die men vaak aan het woord voelt, wederom
vooral in zijn latere romans, treedt ook de muziekkenner graag naar voren. De
koperen tuin veronderstelt bij de lezer zelfs zoveel gedetailleerde muziekkennis dat
wie daarover niet beschikt, hele bladzijden langs zich heen moet laten gaan.
Vestdijks wonderlijke veelzijdigheid en zijn zich-thuis voelen in alle windstreken
en cultuurperioden openbaart zich het opvallendst in de eerste helft zijner literaire
bedrijvigheid. Overziet men de lijst zijner romans naar de tijd van hun ontstaan, dan
blijkt hij van de Harlingse romans over te springen naar het Spanje van Filips de
Tweede met zijn religieuze spanningen en heftige disputen, met zijn monniken en
kunste-
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naars, van Spanje naar Egypte en Rome, waar hij Pilatus volgt na het neerleggen
van zijn Palestijns bestuur, vandaar naar Jamaïca, waar de Europeanen zich rijk
drinken aan de rum. Over het oude Griekenland heen, waar hij het heilige Delfi tot
oord der handeling van Actaion onder de sterren (1941) kiest, voert hij zijn lezers
naar Ierland en schrijft zijn Iersche nachten. Met De vuuraanbidders leeft hij enige
tijd in het twaalfjarig bestand, dat eigenaardige intermezzo van het tachtigjarige
verzet der Hollanders tegen Spanje, en met Puriteinen en piraten steekt hij over
naar het nog koloniale Noord-Amerika, waar hij de puriteinen niet al te zachtzinnig
onder handen neemt.
Er is een zekere bravour in al die overluchtse tochten en boeken als Ierse nachten
en Puriteinen en piraten behoren zeker niet tot zijn sterkste. Wel echter Het vijfde
zegel, dat rond de middenfiguur El Greco, de bekende schilder, in een machtige
verbeelding het zestiende-eeuwse Spanje oproept. Hier treedt Vestdijks ongewone
eruditie niet hinderlijk op de voorgrond - wat elders wel eens het geval is -, maar er
bloeit de treffende imaginatie op van een rijk cultureel milieu, bijna te doordrenkt
van het religieuze. Dit religieuze ligt de schrijver echter te ver om in zijn volle waarde
beseft te worden en zo wordt het nog al eens ergerlijk mistekend. Ook Rumeiland
is een sterke, historisch aandoende roman, die zich afspeelt in de Engelse kolonie,
Jamaïca, en de jonge Engelsman, Richard Beckford als centrale figuur heeft. De
vuuraanbidders lijkt mij van een te onvestdijkiaanse romantiek om geheel te
bevredigen. Misschien dat de vreemde figuur, die de schrijver wonderlijkerwijze de
Romanesque noemt en die naast Criellaert een belangrijke rol speelt, te zeer aan
die romantiek herinnert en door zijn naam reeds weinig reëel aandoet. Het
merkwaardigste personage in deze roman is Lysbet, de zuster van Gerard Criellaert
een Dostojefski-achtig en psychisch buitennormaal aangelegd type, dat door de
auteur meer tastend verbeeld dan doorgrond is.
***
In het laatste decennium heeft Vestdijk slechts met De vijf roeiers (1951) en De
verminkte Apollo (1952) nog eens Ierland en het oude Griekenland tot toneel zijner
imaginatie gekozen. Er is, zoals ik reeds zei, wel iets als een ‘hybris’, op zijn Grieks
te verstaan, in al deze Icarusvluchten.
Na deze exodi in vreemde landen en tijden is Vestdijk zich meer, hoewel niet
uitsluitend, gaan beperken tot de eigen levenskring. Zou men bijvoorbeeld Puriteinen
en piraten en Actaion onder de sterren bravourstukken kunnen noemen van
verbeeldingsdurf, Ivoren wachters
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(1951) doet aan als iets dergelijks op beslotener terrein, als bravourstuk der
romankunst. Deze ivoren wachters zijn de tanden van een merkwaardige jongeman,
intelligent en brutaal als geen ander. In een dergelijk boek treedt Vestdijks eruditie
wel eens hinderlijk naar voren.
Met De kellner en de levenden deed Vestdijk, voor mijn gevoel, een misgreep en
schreef hij, wat hem nooit gebeurt, een onverteerbare fantasie. Een groepje
flatbewoners wordt 's avonds opgepikt, gevankelijk weggevoerd en heeft langs
allerlei doolwegen een soort oordeel voor de lijfelijke Satan (in schijn althans) te
ondergaan. Als alles weer goed afgelopen is, en het gezelschap in zijn flat kan
terugkeren blijkt een mysterieuze kellner een weddenschap te hebben aangegaan
met ‘Iemand (God?) wiens denkbeelden over de mensch weleens van de mijne
afwijken, zo zegt de kellner, niet naar het wezen, maar naar de graden en de
mogelijkheden, en naar wat er op een onvoorzien moment gebeuren kan. Zijn
denkbeeld was: onder omstandigheden.... moet de mensch Mij en het bestaan
vervloeken.... Daartegenover stelde ik: al is de mensch nog zoo ontevreden,
vervloeken zal hij nooit’. Is de kellner de duivel en het gehele geval een blasfemie?
Alles blijft mysterieus en fantasmagorisch in deze Kafka-achtige roman, die alle
aanvaardbaarheid en alle bekoorlijkheid mist.
De Nederlander Vestdijk is geen Dostojefski en geen Kafka; Kafka's greep in het
irreëel-reële en Dostojefski's visie in het super- en subhumane ontbreekt hem, ook
al weet hij bij tijden abnormale figuren zoals Lysbet Criellaert op te voeren. Hij is
realist, als dit vage woord nog iets zegt, realist in die zin dat hij zijn hoogste en
sterkste triomfen viert, wanneer hij mensen, toestanden en lotgevallen uit eigen
kring en van ongeveer eigen afmeting beschrijft. Dit moet hij gevoeld hebben, toen
hij ‘nel mezzo del camin di nostra vita’ van verre verbeeldingen afzag en tot zijn
eigen milieu terugkeerde. Met De koperen tuin bereikte hij hierin wel zijn hoogtepunt.
Dit gave en zo intens menselijke boek is een beetje de kroniek ener provinciestad,
zoals Dostojefski die schreef in De demonen. Wederom hanteert Vestdijk de geliefde
ik-vorm; een deftig rechterszoontje doorloopt de lagere school, het gymnasium en
de universiteit en raakt met de jaren verwikkeld in het society-leven der stad. Zijn
muzikale opleiding geniet hij bij een musicus-dronkaard, wiens dochter, de reeds
genoemde Trix Cuperus, een schuw, trots en zelfbewust meisje, voorbestemd schijnt
voor de liefde van de veel jongere en voornamere rechterszoon. De koperen tuin,
een stadspark met sociëteit en muziek in de zomer, is als het symbool van heel het
stadsleven in de hogere kringen. Het schuwe, verwaarloosde en misbruikte meisje,
dat de liefde van de student hartstochtelijk beantwoordt, kiest
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echter uit schuldgevoel de dood en laat haar minnaar in radeloze ellende achter.
Wat deze roman zijn grote bekoring geeft is niet alleen de overtuigende weergave
van heel dit stadsmilieu en deze stadssfeer, het is vooral de volkomen aanvaardbare
psychische binding van de jonge memoires-schrijver aan het vreemde meisje en
van het meisje aan hem. De muziek speelt in dit boek een belangrijke rol en schept
vooreerst een zeldzame onderlinge aanhankelijkheid tussen musicus en leerling.
En daarin en daartussendoor bloeit de liefde op van de leerling tot de dochter, de
liefde van iemand die tot het uiterste gaat, die schijn en wezen onderscheidt en tot
het diepste weet door te dringen. Er hangt poëzie over deze koperen tuin, indien
men althans het innig menselijk medebeleven van wat er in het stadje geleden en
bedreven wordt poëzie mag noemen. In geen der werken van Vestdijk is, dunkt mij,
het menselijk lotgeval, het menselijk wel en wee zo aangrijpend en meeslepend
gestalte geworden als hier. In de werken die hij kort daarna schreef als De dokter
en het lichte meisje, Op afbetaling en De schandalen ontbreekt, zoals ik reeds zei,
te zeer de normale, algemeen menselijke factor der natuurlijke moraal. In
Bevrijdingsfeest (1949) treedt een jonkheer op, Evert Hoeck van Linden tot
Kruytbergen, die elke grondslag van enige ethiek of levensnorm ontbeert, tenzij de
norm van wat hem aangenaam is. De misdaad is voor hem een natuurlijk
levenselement. Er kan moeilijk een morele of dramatische spanning ontstaan, er
kan moeilijk iets wat op poëzie lijkt geboren worden, waar de figuren zich buiten de
natuurwet stellen en het sexuele alles overrompelt.
Zijn laatste roman Het glinsterend pantser sluit in zoverre aan bij De koperen tuin
dat ook hier goed en kwaad, schuld en berouw als de grote drijfveren, de verborgen
natuurkrachten des levens aanvaard worden. Het geheel is echter matter, kleurlozer
dan zijn voorganger, ook onwaarschijnlijker. De onthulling der kwaal van de
eigenaardige muziekdirigent (ook hier een musicus als in De koperen tuin!) op de
laatste bladzijden doet wel heel vreemd aan, te meer daar deze kwaal met de
eigenlijke loop van het verhaal weinig heeft uit te staan. Zowel de fabula als de
afzonderlijke momenten, personen en situaties waarin zij zich voor de lezer afspeelt,
zijn minder kleurig en direct dan in De koperen tuin. Toch is Vestdijk altijd nog goed
en op peil ook wanneer hij zwakkere ogenblikken blijkt te beleven. Hij heeft de vaste,
stevige tred, de zekere greep van de geboren schrijver. Men betrapt hem inderdaad
nooit op een kinderlijkheid of naïviteit, zelden op een vergissing.
Reeds zijn eerste roman Terug tot Ina Damman (1934) was een verrassing en
openbaarde een ongewoon talent. Daarop volgden een paar
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slordiger geschreven boeken, Else Böhler en Meneer Visser, waarvan het eerste
de lezer te geloven vroeg dat een ter dood veroordeelde een paar dagen voor zijn
(waarschijnlijke) dood voor de aardigheid nog eens een verhaal van bijna driehonderd
bladzijden ging schrijven, het tweede de onfrisse, dagelijkse, vooral lichamelijke
gewaarwordingen van een naar en verachtelijk heertje opdiste. Als om deze
kleinsteedse sfeer te ontvluchten wierp de schrijver zich in het Spaanse avontuur
van Het vijfde zegel. Tussen de hoogtepunten van dit boek en Rumeiland liggen
weer een paar zwakke boeken, De nadagen van Pilatus, een nogal bedenkelijke
en verwrongen reconstructie van een stuk Romeinse cultuurhistorie, en het zwakke
vervolg op de eerste roman, Sint Sebastiaan, dat de kinderjaren van Johan Wachter,
de H.B.S.-er uit Ina Damman, verhaalt. Zo liggen er telkens tussen de vier, vijf
hoogtepunten in Vestdijks oeuvre enkele tegenvallers, waarbij het treft dat de
hoogtepunten ook geestelijk en moreel van een opvallend hogere standing zijn dan
de tegenvallers, die vaak de menselijke waardigheid te kort doen door een realisme
of naturalisme dat al te zeer van deze aarde is.
De Bijbel is blijkbaar geen gesloten boek voor deze Fries uit een klein stadje,
waar ongetwijfeld Christelijke tradities zijn jeugd begeleid hebben. Zijn werken staan
vol van Bijbelcitaten, die niet altijd in de lijn en volgens de intentie van het Bijbelboek
worden aangehaald. Zoals veel artistiek begaafden is ook Vestdijk wel op formalisme,
sleur en onoprechtheid gestoten en heeft waarschijnlijk reeds vroegtijdig met het
Christendom gebroken. Zulk een breuk echter laat sporen na en het is voelbaar uit
veel van zijn uitlatingen dat het religieuze, in welke vorm dan ook, hem niet loslaat.
In 1947 schreef hij een lijvig boekwerk De toekomst der religie, waarin hij, zich
baserend op de psychologie van Erich Jaensch, het Christendom afwees en een
lans brak voor een ecletisch en gelouterd Boeddhisme.
Vestdijks veelzijdigheid, zijn ongewone eruditie, zijn smaak en helderheid van
oordeel, zijn verständnis voor allerlei enigszins terzijde staande dichters en schrijvers
als de Nerval bijvoorbeeld, Emily Dickinson en Hölderlin, worden door ieder
bewonderd. Er zijn echter lezers, en lezers van naam, die hem te verstandelijk, te
doordacht, te rationeel vinden. Dit alles is hij ongetwijfeld, maar er is in hem zoveel
meer dan weten en denkkracht. Wie debuteert met een boek als Ina Damman, en
Het vijfde zegel, Rumeiland en De koperen tuin schrijft, heeft geen verdere legitimatie
nodig om mee te tellen onder de eersten. Ook al is zijn stijl, vooral in zijn eerste
werken, wel eens slordig en weinig verzorgd en laat hij zich misschien wel eens
een boek ontglippen, dat beter onuit-
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gegeven bleef, hij heeft de Nederlandse roman een nieuwe vlucht verleend, zoals
Noë de ark opende en een duif uitliet op verkenning naar watervrij terrein.
***
In het maart-nummer van Maatstaf 1957 publiceerde Antal Sivirsky een studie over
‘De post-humanistische romanfiguur’, waarin hij aan een aantal voorbeelden toont
dat vele romanciers van het ogenblik liefst de mens beschrijven in de afbraak van
traditionele levenswetten en moraal. Hij noemt dit afbraakromans, en herinnert aan
een ingestort huis, waar nog een stuk trap in de lucht hangt, dat vrij uitzicht biedt
op de omgeving. Zo voert de romanschrijver zijn helden op in volle afbraak en
instorting van het oude en voorbije, mogelijk met de bedoeling om plaats te maken
voor het vrije uitzicht, voor de innerlijke bevrijding van wat vroeger bindend was.
Vele van deze romans, zegt hij, ‘zijn grof, op het pornografische af’. ‘De levenswijze
dezer post-humanistische personen doet twijfel ontstaan aan de mogelijkheid van
goed leven zonder de sancties op de zonde in het hiernamaals’. ‘Nacht en duisternis
zijn.... veel gebruikte requisieten in de post-humanistische roman’. ‘Karakteristieke
afbraaksymbolen zijn verder: slepende ziekte, kaalheid, valse gebitten’. ‘De
post-humanist kent geen berouw, alles wat hij gedaan heeft, deed hij op last van
de hoogste autoriteit: zijn vrije ik. Zijn einde wordt het doodbloeden in de armen van
een prostituée’. ‘Geen eigenschap van de mens in zijn diepste verval wordt
ongebruikt gelaten, er wordt een satanische figuur geschapen en hiermee wordt de
religieuze roman geraakt; één element: schuldbesef en men is bij Mauriac’.
Als dé afbraakschrijver geldt voor Sivirsky W.F. Hermans en als tweede ongeveer
wordt Vestdijk voorgesteld. Toch is hier een en ander, wat Vestdijk betreft, tegen in
te brengen. Vele van zijn boeken zijn inderdaad afbraakboeken in de volle zin van
het woord, boeken zonder berouw of schuldbesef, naderend tot pornografie en
daardoor indruisend tegen de onontkoombaarste eis der mensennatuur.
Merkwaardigerwijze zijn dit doorgaans zijn zwakste werken, ook in geesteswaarde
en literaire standing. In zijn beste romans, zoals wij hier en daar reeds opmerkten,
volgt Vestdijk toch, bewust of onbewust, de diepste aspiraties der menselijke psyche
naar het goede en het licht, naar wat opheft uit de diepte, naar schuldbesef en
behoefte aan reiniging.

Streven. Jaargang 10

723

Historische Bezinning op onze Tijd
Prof. Dr. M. Dierickx S.J.
DIT artikel handelt niet over de politieke en militaire gebeurtenissen van de laatste
maanden, die zoveel mensen hebben verrast en gedesoriënteerd, het is er ook niet
door uitgelokt. Onze bedoeling is alleen enkele der voornaamste kenmerken van
onze tijd historisch te belichten en te verklaren, om aldus een dieper inzicht op het
wereldgebeuren te krijgen en wellicht de opgave van deze tijd beter te realiseren.

Triomf van de Techniek
De industriële omwenteling van de laatste eeuw of anderhalve eeuw is belangrijker
dan de Franse omwenteling en door haar invloed op alle domeinen van de menselijke
activiteit de voornaamste gebeurtenis van de nieuwste geschiedenis. Deze
omwenteling - die sommigen een versnelde ontwikkeling noemen - is zo verbijsterend
snel verlopen dat het een uitzonderlijke inspanning vraagt zich de toestanden van
de vorige eeuw levendig voor de geest te roepen.
Nog op het eind van de vorige eeuw werkte een arbeider twaalf, vijftien uren per
dag voor een hongerloon, nu verdient hij voor acht uren of minder een behoorlijk
loon en geniet allerlei sociale voordelen. Dit is voor een deel aan de vakbeweging
en de sociale actie te danken, maar is toch slechts mogelijk geweest wegens de
mechanisatie.
Op het eind der vorige eeuw schakelde het Taylorsysteem alle nutteloze
bewegingen van de arbeider bij de machine uit; deze stereotiepe handelingen van
een tot robot geworden werkman zijn echter sinds lang door machines overgenomen,
zodat de werklui elders konden worden ingezet en de produktie verder opgevoerd.
In 1892 bouwde Ford zijn eerste auto; in 1954 waren er over de hele wereld 87
miljoen auto's. De steenkoolproduktie steeg van 50 miljoen ton in 1850 tot 1536
miljoen ton in 1950. De petroleumputten leverden in 1860 75.000 ton aardolie, in
1913 53 miljoen ton en in 1954 reeds 708 miljoen ton. In 1850 produceerde
Groot-Brittannië, de voornaamste staalproducent, 40.000 ton staal, in 1913 was de
wereldproduktie 76 miljoen ton en in 1950 reeds 187 miljoen ton.
En toch zullen binnenkort twee nieuwe ontdekkingen een zo diepgaande invloed
hebben op de gestaag stijgende produktie, dat men van een tweede industriële
omwenteling spreekt. De cybernetica of, toege-
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past op de industrie, de automatisering bestaat hierin: machines te construeren die
tegelijkertijd en automatisch de waarneming van feiten, en de berekening en
uitvoering van de opdracht verrichten. Zoals b.v. wanneer een luchtafweerkanon
de hoogte en snelheid van een voorbijvliegend vliegtuig registreert en dan
automatisch de nodige berekening maakt en trefzeker afvuurt. Anderzijds is de mens
erin geslaagd de geweldige kernenergie der atomen te veroveren en doet men nu
in vele landen koortsachtige onderzoekingen om die energie in de industrie te
gebruiken. Het heeft er allen schijn van dat de uraniumlanden in de wereldeconomie
de plaats van de petroleumlanden - waarvan de voorraden naar raming nog voor
25 jaar volstaan - zullen innemen.
Het tijdperk van de ongeschoolde arbeider, de manoeuvre zoals het Frans treffend
zegt, dat met de eerste industriële omwenteling begonnen was, is nu reeds, maar
zal vooral in de tweede industriële omwenteling voorgoed voorbij zijn. Voortaan zal
er een ontzaglijke vraag komen naar ingenieurs en gespecialiseerde vaklui. Een
geleerde heeft berekend dat om 10% van de industrie der U.S.A. te automatiseren
er tien jaar nodig zijn en driemaal meer ingenieurs dan de States nu hebben. Het
moet ons niet verwonderen dat de Sovjet-Unie begin 1956 een apart ministerie voor
de automatisering van de industrie heeft opgericht. Ons onderwijsstelsel, dat aan
voorbije toestanden was aangepast, moet grondig worden hervormd en het opvoeren
van de schoolplicht tot 18 jaar is dringend nodig, wil een land niet hopeloos achter
raken op de snelle ontwikkeling van de techniek.

Wijziging in de Machtsverhoudingen
De macht van een land hangt hoofdzakelijk

af van zijn economisch apparaat en van zijn bevolking. In 1850 had Groot-Brittannië
op industrieel gebied een ontzaglijke voorsprong op alle landen, want op het
vasteland waren alleen België in 1820 en Frankrijk sinds 1830 de industrialisatie
begonnen. Toch had Frankrijk nog een voorsprong wat de bevolking aangaat. In
1913 waren de verhoudingen radicaal gewijzigd. Frankrijk was zowel voor de
bevolking als voor nijverheid en exporthandel door drie andere landen
voorbijgestreefd: voortaan zou, niettegenstaande alle voorbijgaande illusies, zijn
macht steeds dalen. Groot-Brittannië genoot nog enigszins van zijn vroegere
voorsprong en ook van zijn rijke
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koloniën, maar Duitsland en de U.S.A. waren voor de bevolking en voor de economie
de rijzende grootmachten.
De laatste vijfentwintig jaar is een nieuwe industriestaat van allereerste rang
opgekomen. De Sovjet-Unie met haar onuitputtelijk mensenreservoir, haar rijke
grondstoffen en de verbeten wil een wereldmacht te worden heeft in een ongelooflijk
snel tempo haar achterstand van bijna een eeuw op een kwarteeuw ingehaald.
Deze eenvoudige tabel van de groei van haar produktie voor de drie energiebronnen,
kolen, petroleum en elektriciteit, en voor drie andere produkten van kapitaal belang,
is duidelijk genoeg.
1-5 in miljoen 1913
ton 6 in miljard
kWu
1. Kolen
29.1

1928

1940

1954

35.5

166.0

370.0

2. Petroleum

9.1

11.7

31.0

58.0

3. Staal

4.0

4.0

18.0

38.0

4. Ruw ijzer

4.2

3.3

15.0

30.5

5. Cement

1.6

1.8

5.3

19.0

6. Elektrische
stroom

1.0

5.0

48.2

147.6

Intussen meldt zich een nieuwe grootmacht aan. China met zijn 600 miljoen
inwoners - de bevolking is groter dan van heel Europa samen, de Sovjet-Unie
inbegrepen, en neemt elke maand met één miljoen toe! - schijnt van plan het
Russisch voorbeeld te volgen met vermijding van de daar gemaakte fouten.
In dit licht gezien maakt het hopeloos verdeelde Europa een verbijsterende indruk.
De vredesluiters van 1919-1920

De wereldbevolking per continent van 1750 tot 1950

te Parijs hebben het zelfs nodig gevonden de binnen-Europese grenzen nog eens
met duizend kilometer te verlengen, terwijl landen als India en Indonesië alleen dank
zij de Europese overheersing voor de eerste maal in hun geschiedenis één zijn
geworden. De vele talen en kuituren in het oude Europa, de politieke en economische
muren tussen de vele landen, de ingekankerde tegenstellingen en antipathieën
hebben Europa sterk verdeeld. En toch moeten de Europese naties hun eenheid,
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althans de economische, militaire en deels politieke eenheid kunnen bewerken,
ofwel er genoegen mee nemen definitief als grote mogendheden te worden
uitgeschakeld.
Een tweede beschouwing moet even onze aandacht opeisen: het is de
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Europa met de grenzen van de Parijse vredesverdragen van 1919-1920

wijziging in de structuur van de wereldbevolking volgens de rassen. Grosso modo
gezien, mogen wij Europa, Amerika en Australië als de blanke werelddelen
beschouwen, Azië en Afrika als die der kleurlingen. Dan leren wij uit het bijgevoegd
diagram dat de blanke bevolking tussen 1750 en 1913 van 20% tot 38% van de
wereldbevolking is gestegen en dat dit tot 1950 nagenoeg zo is gebleven; de
Europese bevolking is echter tussen 1913 en 1950 reeds van 28,3% tot 23,8% van
de wereldbevolking gedaald, en wij weten allen dat deze ontwikkeling in snel tempo
doorgaat.

Einde van het koloniaal Tijdperk
Het Aziatisch schiereiland, dat wij gewoon zijn Europa te noemen, had zijn
exorbitante macht in vroeger tijden voor een groot deel te dan-

Streven. Jaargang 10

727
ken aan zijn koloniale rijken. Wanneer de volkeren van de andere continenten over
de geschiedenis van de laatste vier, vijf eeuwen nadenken, kunnen zij zich de
Westerse mens alleen voorstellen als een aarts-agressor, als een eeuwenoude
aanvaller en conquistador. Toynbee zegt het in gebalde zinnen:
‘De Russen zullen hem herinneren, dat Westerse legers hun gebied over land
zijn binnengevallen in 1941, 1915, 1812, 1709 en 1610; de volkeren van Afrika en
Azië zullen hem herinneren, dat de Westerse zendelingen, handelaars en soldaten
sinds de vijftiende eeuw overzee hun land zijn binnengedrongen vanaf de kusten.
De Aziaten (die geen uitlaat meer hebben voor hun te dichte bevolking) zullen hem
er ook aan herinneren, dat in dezelfde periode de Westerlingen het leeuwendeel
van de laatste onbewoonde landstreken van de wereld bezet hebben in Amerika,
Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid- en Oost-Afrika. De Afrikanen zullen hem
herinneren dat ze tot slaven gemaakt werden en gedeporteerd over de Atlantische
Oceaan, ten einde de Europese kolonisten in Amerika te dienen als levende
werktuigen om aan de zucht naar rijkdom van hun Westerse meesters te helpen
voldoen. De afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika
zullen hem herinneren dat hun voorvaderen weggevaagd zijn om ruimte te maken
1)
voor de West-europese indringers en hun Afrikaanse slaven’ .
In de aanvang der 19e eeuw hadden alle Europese koloniserende landen enorme
delen van hun koloniën verloren, behalve een enkel: Groot-Brittannië. Dit had van
de Europese oorlogen gebruik gemaakt om de hand te leggen op Canada en Brits
Guyana, op Zuid-Afrika en Celon, op belangrijke steunpunten in Indië, Australië en
Nieuw-Zeeland. In de eerste helft der 19e eeuw, en nog iets langer, is de landhonger
der blanken weinig opvallend, maar in de tweede helft van de eeuw zou deze een
echte epidemie worden.
Ziehier een treffend chronologisch lijstje: De Fransen bezetten Cochin-China in
1862-1867, de U.S.A. hechtten Alaska aan in 1867, Algerië werd, na een bezetting
die in 1830 begon, in 1870 definitief door Frankrijk genaast, Nederland dat in 1850,
behalve Java slechts enige steunpunten had in Indonesië, bezette heel de
uitgestrekte archipel vóór 1913. In 1881 kwam Tunesië bij Frankrijk en in 1882 werd
Egypte een Brits protectoraat; tussen 1880 en 1890 werd heel centraal-Afrika tussen
de Europese mogendheden opgedeeld; Italië legde in 1885 beslag op Eritrea en
Groot-Brittannië in 1886 op Birma; tussen 1883 en 1895 veroverde Frankrijk Tonkin,
Annam en Laos. In 1889 kwam Somaliland

1)

A.J. Toynbee, De wereld en het Westen, Bussum, z.j., p. 8-10.
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gedeeltelijk aan Italië en in 1896 werd heel Madagascar een Franse kolonie. In 1898
kwam Soedan onder Brits-Egyptische controle. De anti-koloniaalgezinde U.S.A.
schaamden zich niet in 1898 Cuba, Puerto-Rico, de Filippijnen en Haïti in te palmen.
In 1900-1902 legde Frankrijk beslag op het immense Saharagebied; België nam in
1908 bezit van Kongo, Frankrijk in 1911 van Marokko, en Italië in 1911-1912 van
Tripolitanië en Cirenaica. Nog moeten wij vermelden dat na de Japanse overwinning
op China in 1895, Rusland, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk de verlamde
reus nieuwe en grote concessies afdwongen, en toen het Chinese volk in de
Bokseropstand tegen die blanke overheersing in verzet kwam, stuurden de acht
grootste mogendheden van die tijd samen legers, bezetten de Chinese hoofdstad
Peking en brachten het Hemels Rijk tot betere gevoelens. Men denkt onwillekeurig
aan Saidjah in Multatuli's Max Havelaar.
De eerste wereldoorlog bracht een merkbare verandering in de koloniale
mentaliteit. Toen in 1919 de almachtige overwinnaars moesten beslissen over de
vroegere Duitse koloniën en de Arabische landen die van Turkije werden
losgescheurd, durfde men ze niet aan andere mogendheden in volledig bezit geven,
maar men vertrouwde ze hun toe als mandaatgebieden, onder toezicht van de
Volkenbond. Zo werden Irak. Palestina en Jordanië Britse mandaatgebieden, Syrië
en Libanon Franse; de uitgestrekte Duitse koloniën in Afrika werden eveneens onder
Frankrijk en Groot-Brittannië verdeeld, terwijl men Ruanda-Urundi onder België
stelde, enz. In 1919 schonk Groot-Brittannië door de India Act aan Indië een zekere
bestuurshervorming en in 1936 zelfbestuur op het provinciale plan. Alleen de
‘have-nots’ Japan en Italië bleken de tekenen des tijds nog niet te kunnen lezen:
Japan maakte in 1931 van Mantsjoekwo een protectoraat, en Mussolini veroverde
in 1935-1936 Abessinië. Heel de muzelmanse wereld kwam echter in gisting. In
1927 schonken de Britten aan Irak de volledige onafhankelijkheid en Ibn Saoed
bewerkte de eenheid van Saoedi-Arabië. In 1936 stonden de Britten ook aan Egypte
de volledige zelfstandigheid toe, op voorwaarde dat ze gedurende twintig jaar de
Suez-zone militair mochten bezetten. Frans Noord-Afrika kwam eveneens in
beweging.
Maar pas de tweede wereldoorlog deed de lawine loskomen. Maotse-Toeng
veegde in 1947-1949 alle Europese concessies weg, op Hongkong na, maakte
China weer volledig zelfstandig en verdreef alle blanken van Chinese bodem. India
en Pakistan kregen hun zelfstandigheid op 15 augustus 1947. De onafhankelijke
Indonesische republiek werd in 1945 door Soekarno uitgeroepen en op 27 december
1949 door Nederland erkend. In 1954 moest Frankrijk na lange strijd de onafhankelijk-
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heid van Noord-Vietnam erkennen. Reeds in 1941 werden Syrië en Libanon
onafhankelijk, Soedan in 1955, Marokko en Tunesië in 1956, zodat nagenoeg alleen
Algerië met een sterke Franse bevolkingsinslag nog niet onafhankelijk is. Men
begrijpt echter de woede der Arabieren toen de blanken vóór hun vertrek uit
Voor-Azië op 14 mei 1948 de staat Israël in Palestina oprichtten, waar in 1919 amper
70.000 joden waren, gestegen door Britse aanmoediging tot 500.000 in 1939, en
tot anderhalf miljoen in onze dagen. Alleen het zwarte continent Afrika wacht nog
op zijn zelfstandigheid.
Het koloniaal tijdperk loopt dus blijkbaar ten einde, en toch is het voor Europeanen
zo moeilijk volgens nieuwe kategorieën te denken.

De Wereld is één geworden
Er is nog een andere gedachte die er bij Europeanen traag ingaat, en wél dat de
wereld één is geworden. De Japanners, Chinezen en Indiërs weten sinds meer dan
een eeuw dat zij met de Europeanen rekening moeten houden; de Amerikanen van
de Verenigde Staten herinneren zich nog steeds dat zij, als kolonie, de Britse
overheersers buitengevochten hebben; alle overzeese landen hebben sinds de 19e
eeuw te doen gehad met Europese soldaten, handelaars, ingenieurs en
missionarissen. Van overzee zijn vele intellectuelen aan Europese universiteiten
komen studeren, zij hebben onze talen, kultuur en godsdienst, onze techniek en
handelsmethoden bestudeerd en eruit overgenomen wat hun dienstig leek.
Alleen de Europeaan is dat merkwaardige wezen, dat prat gaat op zijn vervlogen
superioriteit en meent dat Europa nog steeds het centrum van de wereld is, waar
alles willens nillens om draait. Na de eerste wereldoorlog kon Frankrijk de
Volkenbond uitbouwen tot een orgaan van Franse hegemonie. Nu hebben wij allen
kunnen constateren hoe de U.N.O., de organisatie van de Verenigde Naties, de pas
onttroonde leiders van de wereld, Groot-Brittannië en Frankrijk, dwong hun troepen
terug te trekken uit het achterlijke land van een overmoedige dictator. En dit niet
met geweld van wapenen, maar omdat de twee continenten van kleurlingen die
aanval afkeuren, en de twee half- of niet-Europese grootmachten het zo willen.
Het is hoog tijd dat ook de Europeanen de talen, kulturen en godsdiensten van
andere continenten beginnen te bestuderen, hun economische prestaties en
mogelijkheden, hun mentaliteit en opvattingen grondig leren kennen. Al zijn de
Europeanen hun politieke, militaire en economische suprematie kwijt, zij zijn zich
nog steeds bewust een superieure
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met christendom doordrenkte kultuur te bezitten die ook voor andere continenten
veel goeds bevat. Dit leidt ons tot onze laatste beschouwing.

De Missionering op een Kruispunt
Wie de kerkgeschiedenis bestudeert, wordt getroffen door een brutaal feit. Vier
eeuwen na Paulus was de cultureel hoogstaande Grieks-Romeinse wereld
gekerstend, vier eeuwen na de Paulus van de nieuwe tijd, na Franciscus Xaverius,
is amper een honderdste van de Indiërs, Chinezen en Japanners bekeerd, en is de
ziel van die oude kultuurvolkeren niet eens beroerd. Nu is Japan een eigen geval,
doordat een bloeiende Kerk in de 17e eeuw door een bloedige kerkvervolging
letterlijk werd uitgeroeid. De gedurfde en succesvolle methodes van een Ricci en
een de Nobili bij de leidende kringen van China en Indië, moesten in de 18e eeuw
op hoger bevel worden opgegeven: het was de tijd toen de Kerk een der laagste
punten van haar hele geschiedenis doormaakte en alle vaart en durf had verleerd.
Terwijl de missionering van primitieve volkeren de laatste eeuw grote successen
heeft geboekt is de kerstening van de Aziatische kultuurvolkeren en de Islamvolkeren
tot nog toe een fiasco geweest. Niemand minder dan Kard. Costantini, van 1922 tot
1934 apostolisch delegaat in China en daarna secretaris van de Propaganda te
Rome, schreef: ‘Laten wij ons afvragen: Welke methode gebruikten de missionarissen
van de apostolische en na-apostolische tijd? Gebruiken wij dezelfde methodes? Wij
gebruiken helemaal verschillende methodes, die ons volmaakter toeschijnen, maar
die na een ondervinding van vier eeuwen nagenoeg steriel blijken te zijn’.
Tussen de missionering van Azië en die van het Romeinse rijk zijn er hoofdzakelijk
drie verschillen. In Azië kwamen de missionarissen als de land- of dan toch de
rasgenoten van blanke overheersers wat die hoogstaande kultuurvolkeren van
nature argwaan moest inboezemen; zij brachten een godsdienst volgens Westerse
denkkategorieën doordacht, met een vreemde, Latijnse liturgie, en doordrongen
van een Westerse geest; in vele gevallen stonden ze onder de bescherming van
Europese naties. In het Romeinse rijk vormden de christenen een actief ferment in
het eigen volk en kwamen niet uit vreemde, machtige mogendheden; zij gebruikten
de taal van het volk, Grieks of Latijn, hun eerste denkers en kerkvaders trachtten
het christelijk geloof volgens de heersende filosofieën te doordenken, en de liturgie
werd in vormen gekleed die volledig tot het volk spraken; ten slotte hebben de
vervolgingen, ofschoon lokaal en intermitterend, drie eeuwen lang de Kerk chronisch
gelouterd en voor hogere idealen opengesteld.
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Daaruit blijkt dat de missionering in onze dagen op een kruispunt staat. Nu het
koloniaal tijdperk ten einde is, kunnen de missionarissen voor de eerste keer sinds
1500, ook uiterlijk totaal onbaatzuchtig de Aziatische volkeren benaderen en, als
eens het ressentiment tegen de blanken is geluwd, door geen ernstige Aziaat nog
verdacht worden van imperialistische bijbedoelingen; nu pas kan het christendom
in zijn volle gaafheid aan hen worden voorgesteld. Anderzijds, daar de ritenkwestie
enige jaren geleden werd geliquideerd, en aangezien weldra in Europa zelf de
volkstaal een ruime plaats in de liturgie gaat innemen, kunnen de missionarissen
voortaan het christendom in Aziatische vormen aanbieden, en Aziaat met de Aziaten
worden. En ten slotte hebben de harde vervolging in China en Indo-China, de vele
plagerijen in andere Aziatische landen het bestaande christendom gelouterd en
gezuiverd. Nu schijnen werkelijk alle voorwaarden vervuld voor een nieuwe,
definitieve proeve om Azië voor het christendom te winnen.
Zoals alle grote ondernemingen een speciaal studiecentrum, research-team,
brain-trust, of wat dan ook hebben om alle gegevens te bestuderen en een planning
uit te werken, zo is de missiologie in onze dagen de grote eis. Het is ongelooflijk
dat grote orden en missiecongregaties vaak honderden of duizenden missionarissen
hebben en nagenoeg geen of zelfs geen missiologen. Men zou zich nog in de 19e
eeuw wanen! En dan moeten er ook vele theologisch onderlegde, universitair
gevormde, ontvankelijke en soepele missionarissen worden gevonden, die het
geduld en het taaie doorzettingsvermogen hebben om de taal en kultuur, de
godsdienst en de geschiedenis van de Aziatische kultuurvolkeren grondig te
bestuderen en het christendom Aziatisch te maken. De laatste decenniën hebben
er trouwens reeds enige markante pioniers degelijk werk in deze richting gepresteerd.
Wanneer missionarissen slechts hortend en stotend de inlandse talen spreken en
de hoogstaande, zelfbewuste Aziaten in het Engels of Frans tot een Latijns
christendom in Westerse formules trachten te bekeren, is voor de bekering van Azië
alle moeite ijdel. De Kerk geeft echter de laatste tijden bewijs van zo'n vitaliteit en
aanpassingsvermogen, en de missionarissen hebben steeds zo'n heldhaftigheid
getoond, dat wij waarschijnlijk het begin van een nieuwe missieperiode nog zullen
2)
meemaken .

2)

De diagrammen en de kaart werden met welwillende toestemming van de uitgever, De
Nederlandse Boekhandel, overgenomen uit ons pas verschenen boek: De Nieuwste
Geschiedenis (Historia: Handboeken van geschiedenis voor het middelbaar onderwijs),
Antwerpen, 1956, pp. 167, 270 en 175.

Streven. Jaargang 10

732

W. Engelen
Is het Humanistisch Verbond een religie?
SINDS 17 februari 1946 bestaat er in Nederland een organisatie die zich ten doel
1)
stelt ‘een geestelijk centrum te vormen voor hen die niet godsdienstig zijn’ . Deze
organisatie noemt zich het ‘Humanistisch Verbond’; zij telt momenteel ongeveer
12.000 leden, verdeeld over bijna 70 plaatselijke gemeenschappen in Nederland.
Het bestaan van dit Humanistisch Verbond (te zamen met verschillende andere
organisaties van buitenkerkelijken op wetenschappelijk, cultureel, pedagogisch en
sociaal-charitatief terrein, welke ofwel door dit Verbond rechtstreeks zijn opgericht
ofwel zich er naderhand mee hebben gelieerd) is een belangrijk symptoom van de
nieuwe fase die zich vooral in de naoorlogse jaren met niet te miskennen duidelijkheid
in het schrikbarende ontkersteningsproces in ons land is gaan manifesteren: de
fase van de consolidatie. Was immers tot nu toe de groep van de buitenkerkelijken
in het algemeen gesproken nog een ondefinieerbare massa zonder
noemenswaardige geestelijke binding, die zich van het godsdienstige ‘volksdeel’
enkel door de negatieve kwalificatie ‘ongodsdienstig’ of ‘buitenkerkelijk’
onderscheidde, thans zien wij een klein deel van deze buitenkerkelijken een
energieke poging ondernemen om aan ongodsdienstig Nederland een eigen plaats
te geven naast en gelijkwaardig aan de traditionele godsdienstige groeperingen.
Het was vooral tijdens de laatste oorlog, dat zich in niet-godsdienstige kring een
pijnlijk gemis deed gevoelen aan een geestelijk houvast tegenover de fundamentele
problemen van het menselijk bestaan en het menselijk handelen. Meer dan eens
moest men constateren, dat door de afwezigheid van een wel-gefundeerde
levensbeschouwing de overgrote meerderheid van de niet-kerkelijke Nederlanders
de steun miste die de godsdienstige mens van zijn geestelijke overtuiging ondervond
bij het bepalen van zijn houding tegenover vraagstukken en situaties die vóór deze
moeilijke tijd niet of nauwelijks aan de orde geweest waren. Bovendien bleek duidelijk,
dat daarbij de aanwezigheid van een sterke onderlinge band, mede door het optreden
van een gemeenschappelijk aanvaard geestelijk gezagsorgaan, aan kerkelijk
Nederland een positie verschafte die aan de buitenkerkelijke mens het gevoel gaf
als een een-

1)

Statuten Hum. Verbond, art. 3 (doelstelling), no. 3.
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zame buiten het nationale leven te staan. In zijn boek Modern Humanisme, dat
reeds tijdens de bezetting werd geschreven en waarvan het manuscript destijds
waarschijnlijk een niet onbelangrijke bijdrage geleverd heeft tot de feitelijke
totstandkoming van het Humanistische Verbond, schrijft Dr. van Praag, de huidige
Verbondsvoorzitter, bij wijze van inleiding:
‘Dit boek is uit nood ontstaan. Niet alleen dat het geschreven werd onder
de druk van oorlog en bezetting, het is ook geboren uit een besef van
innerlijke nood tegenover die verschrikkingen. Velen viel in deze jaren de
onzekerheid omtrent de beslissende vragen van het leven het moeilijkst
te dragen, als ze tenminste niet weerloos door de rampen zelf getroffen
werden. De godsdienst betekende niets of niet genoeg meer voor hen,
de politiek heeft ze niet kunnen inspireren, het vertrouwen in de mensen
is door de omstandigheden al te zeer geschokt: wat blijft hun over, dan
2)
eindelijk hun geestelijke balans op te maken?’ .
Dit gemis aan geestelijk houvast was reeds lang aanwezig, maar meer als een latent
ebehoefte, die eerst in de tragische omstandigheden van de bezettingstijd bij velen
in volle scherpte tot een bewust-gevoelde leemte werd:
‘De kapitalistische productiewijze, de cultuursfeer van de grote steden,
mechanisatie en massaproductie, crisis en ontworteling, de sfeer der
politieke massaformaties en de vernietiging der oude tradities, hebben
bij talloos velen een innerlijke leegte veroorzaakt, die hen in tijden van
nood, toen elkeen op zichzelf was aangewezen, hulpeloos heeft
overgeleverd aan de invloeden van het moment, aan de inblazingen van
3)
begeerte en angst’ .
Voorzover er in buitenkerkelijke kring reeds mensen waren die voor zichzelf ‘een
doordachte, diepgaande en geheel verantwoorde levensbeschouwing’ verworven
hadden, bleken dezen toch niet in staat datgene aan de grote massa van
ongodsdienstigen te geven, wat de brede middenlaag uit het christelijke volksdeel
van zijn geestelijke leiders ontving.
‘Juist daarom heeft de kerkelijke cultuur een grote voorsprong op de
wereldlijke. De kerk geeft tegelijk een afgerond wereldbeeld, een min of
meer omlijnde leer en een hechte gemeenschap onder ervaren leiding,
die meer dan wat ook van de schijnbare superioriteit der godsdienstige
levensbeschouwing in deze tijd de basis is geweest. Wat heeft
daartegenover de onkerkelijke mens te bieden? Tegenover de ontstellende
noden van het leven heeft hij het wanhopige gevoel, niet met lege handen
te staan, maar met ongemunt goud. Mede te helpen dit goud tot gangbare
munt te slaan is dan ook een gedachte die hem niet meer

2)
3)

Dr. J.P. van Praag, Modern Humanisme. Een renaissance?, Amsterdam 1947, p. 7.
Ibidem, p. 8.
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loslaat, als dit probleem zich eenmaal in alle ernst aan hem heeft
4)
opgedrongen’ .
Het verlangen naar een eigen levensbeschouwelijke organisatie drong in deze
omstandigheden als vanzelf naar voren. Avant-gardisten hadden reeds jarenlang
buiten de kerk en de godsdienst om, rijke schatten van diep geestelijk leven en
fundamentele menselijke waarden naar de oppervlakte gebracht, zonder dat een
noemenswaardig aantal buitenkerkelijken daarvan had kunnen profiteren; wat hun
nog ontbrak was een organisatorisch kader, waarin zij in onderlinge samenspraak
en onder bezielende leiding de mogelijkheid zouden krijgen de reeds al te groot
geworden achterstand ten opzichte van hun christelijke landgenoten in te halen en
aan buitenkerkelijk Nederland een eigen gestalte en een gelijkwaardige positie naast
het gelovige volksdeel te geven. De overtuiging, dat de feitelijke superioriteit van
de godsdienst in wezen slechts een schijnbare was, omdat zijn sociaal-pedagogische
invloed voor een zeer groot deel het gevolg zou zijn van geijkte traditie en hechte
5)
organisatie , wettigde zelfs de verwachting, dat, als men er eenmaal in zou slagen
in de wereld de nieuwe, humanistische levensovertuiging ingang te doen vinden en de tijd daarvoor scheen nu meer dan ooit gekomen -, deze spoedig de godsdienst
in betekenis zou gaan overvleugelen en hem op de lange duur als een waardevol
archaïsme verre achter zich zou laten.
De gedachte dat de op openbaring gegrondveste religie haar tijd gehad heeft, is
in kringen van het Humanistisch Verbond welhaast algemeen te noemen. In de
International Humanist and Ethical Union, waarbij naast het H.V. verschillende
andere humanistische organisaties in West-Europa, Amerika en het Verre Oosten
zijn aangesloten, heeft deze opvatting ongeveer de betekenis van een axioma
gekregen, op grond waarvan men zich des te dringender geroepen voelt uit alle
macht de wereld de nieuwe religie van het wetenschappelijk humanisme te geven.
Zeer uitdrukkelijk werd deze gedachte door Dr. Julian Huxley in zijn magistrale
openingsrede op het Internationale Humanistencongres te Amsterdam in 1952
uitgesproken. Als ‘zijn persoonlijke mening’ meent Huxley te kunnen zeggen, dat
het nieuwe humanisme de taak van de traditionele religies zal moeten overnemen.
Wij leven immers in een tijd, waarin de religie in het middelpunt van de belangstelling
staat. Iedere tijd heeft zijn eigen religies; ze beantwoorden naar inhoud en vorm
aan de actuele behoeften van de mens, die van nature een tendens tot religiositeit
bezit, maar daarom verschijnen ze in de loop der tijden

4)
5)

Ibidem, p. 10.
Ibidem.
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ook in verschillende vormen. Zij zijn een wezenlijk aspect van de geestelijke evolutie
van de mensheid. Daarin ligt echter tevens de reden van de essentiële beperktheid
van iedere religie, die noodzakelijk aan het in een bepaalde tijd aanwezige
cultuurbeeld aangepast moet zijn. Een van de conclusies van de vergelijkende
godsdienstwetenschap is volgens Huxley,
‘.... that the organization of religious systems stands in some correlation
with the cultural level of the times. This is perhaps most obvious for the
level of knowlegde and science and their applications: it is impossible for
anyone acquainted with modern science to practise the propitiation of a
goddess of fertility, to believe in the Mosaic account of creation or the
Fall, to formulate the intellectual component of his religion in terms of
polytheism, or to believe in augury and the art of divination by omens.
But it applies also to the moral and practical sides of religion. Human
sacrifice; ritual cannibalism; temple prostitution; the lex talionis in its crude
form - such things simply cannot exist in the atmosphere of an advanced
civilization’.
Omgekeerd hebben de religies soms een sterk remmende invloed op de ontwikkeling
van de cultuur en handhaven zij soms nog normen en riten die met de eigen
tijdssituatie in strijd zijn:
‘Since ideas and organization may have powerful social effects, this
time-lag may give rise to serious results in practice. The sanctity of cows
in India and the theological objections of the Roman Catholic Church to
birth-control are two obvious examples from the present day’.
Het Christendom heeft een uitzonderlijk lang bestaan geleid door zijn grote innerlijke
elasticiteit, zijn sterk humanistisch karakter en zijn veelzijdigheid, maar het zal nu
toch het veld moeten ruimen voor de nieuwe, moderne religie van het zuivere,
wetenschappelijke humanisme:
‘Christianity has been more successful than most theistic religions in its
capacity to adjust itself to changing conditions, partly because of the
humanist element it contains, in the shape of the doctrine of the
Incarnation; partly because of its comprehensive quality in assigning
importance to works as well as faith, to learning as well as ritual, to
ascetism and mysticism as well as to the practical virtues, which has
allowed a frequent shift of emphasis, and has permitted reformations and
new formulations (though at the expense of an increase of sectarianism).
But to many it seems that the time has now come when further
fundamental adjustment in the Christian system is impossible, and new
formulations are required, which in their turn will lead to a radically new
system or movement with its own novel methods of organization and
6)
working’ .

6)

Dr. Julian Huxley, Evolutionary Humanism, Presidential Address, in: Proceedings of
the First International Congress on Humanism and Ethical Culture, Utrecht 1953, p.
17-18.
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‘As I see it, the world is undoubtedly in need of a new religion, and that
religion must be founded on humanist principles if it is to meet the new
7)
situation adequately’ .
Een soortgelijke evolutionistische interpretatie van de geestelijke geschiedenis van
de mensheid, waarin het primitieve en onvolmaakte met de vooruitgang van de
wetenschap door volmaakter en steeds ‘humaner’ wereldbeschouwingen wordt
vervangen, vinden wij in de volgende passage uit de officiële toelichting op de vorige
Beginselverklaring van het Humanistisch Verbond:
‘Iedere mens heeft de neiging zich een beeld te vormen van de
werkelijkheid. Dat beeld is die werkelijkheid niet, maar het
vertegenwoordigt die werkelijkheid in het bewustzijn. En wel zo, dat de
mens op een of andere wijze vrede kan hebben met de wereld en
verzoend kan zijn met het leven.... Een beeld der werkelijkheid kortom,
waarin zijn eigen leven een zinvolle plaats vindt. Maar ook een beeld,
waarin de raadselachtige en zo dikwijls vijandige verschijnselen der
werkelijkheid vertrouwd worden en als onmisbare bestanddelen verwerkt
zijn. Voor de primitieven is dat een bezield (animistisch) en door tovenarij
beheerst (magisch) beeld. Later ontstaan gefantaseerde (mythische) en
godsdienstige verbeeldingen. Nog later: op wetenschap steunende
beelden. Het humanisme nu streeft naar een dergelijk wereldbeeld, dat
8)
de toets der rede kan doorstaan’ .
Deze wel wat simplistische en door de wetenschap beslist achterhaalde visie op
het geestelijk wereldgebeuren, welke sterk aan de ‘loi des trois états’ van de
negentiende-eeuwse positivist Auguste Comte doet denken en die in de toelichting
op de thans vigerende Beginselverklaring niet meer voorkomt, illustreert toch wel
de opvatting die de moderne humanist heeft over de plaats en de taak die de nieuwe
humanistische beweging in deze tijd zal hebben. Zij illustreert vooral het
superioriteitsgevoel van deze humanist tegenover de traditioneel-godsdienstige
mens, die nog in een kinderlijk stadium van geestelijk leven verkeert en wiens ras
met de voortgang van de wetenschap binnen kortere of langere tijd wel zal
uitgestorven zijn. Wat de moderne humanisten te doen staat is, een goed
functionerende organisatie opbouwen, nationaal en vooral internationaal, waarin
de nieuwe ideeën vlot kunnen circuleren en van waaruit een sterke werfkracht zal
moeten uitgaan om de wereld de religie te geven die zij op dit ogenblik nodig heeft.
***
Tegen het hanteren van het begrip ‘religie’ is in en buiten humanistische kring verzet
gerezen. Vooral binnen het Humanistisch Verbond

7)
8)

Ibidem, p. 14.
Beginsel en Doel van het Humanistisch Verbond, Utrecht, 5e herz. druk 1953, p. 8-9.
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zelf. Maar wij menen toch met enige voorzichtigheid te kunnen stellen, dat het
momenteel zijn vaste plaats reeds verworven heeft in de bezinningsactiviteit van
het Verbond. Het lijkt ons in dit verband belangrijk een ogenblik in te gaan op een
brochure, die in 1953 door het Humanistisch Verbond werd gepubliceerd, getiteld
Humanisme en Religie, een bundel opstellen van vooraanstaande leden, waarin de
plaats van het religieuze in de humanistische levensbeschouwing aan een eerste
oriënterend onderzoek wordt onderworpen. De schrijvers ervan behoren allen tot
de ‘religieuze vleugel’ van het H.V. en zij vertegenwoordigen daarin weer
verschillende richtingen. Hun bijdragen zijn voor ons vooral hierom interessant,
omdat hier dieper wordt ingegaan op de inhoud van het begrip ‘religie’ en zijn
toepasselijkheid op de humanistische levensovertuiging. De verschijning van het
boekje heeft destijds nogal wat beroering gewekt; het Hoofdbestuur heeft de inhoud
ervan dringend aan de plaatselijke gemeenschappen ter bestudering en bespreking
aanbevolen. De verschijning van een meer rationalistische tegenhanger is in het
vooruitzicht gesteld.
Verbondsvoorzitter Dr. van Praag geeft in zijn inleiding deze omschrijving van
religie: ‘een levensgevoel, dat niet op een persoonlijke God betrokken is, maar
niettemin alle bijzondere kennis der werkelijkheid te buiten gaat, zonder nochtans
9)
die kennis te negéren’ . Hij wijst dan op de gelukkige omstandigheid, dat het
Nederlands in tegenstelling tot vele andere talen, de onderscheiden termen
‘godsdienst’ en ‘religie’ kent, welke weliswaar door zeer velen nog zonder distinctie
worden gebruikt, maar waarvan het laatste ‘door een toenemend spraakgebruik’,
mede onder invloed van het woord ‘religion’ in de Angelsaksische literatuur, steeds
meer gereserveerd wordt voor die algemene religiositeit waarbij de verhouding tot
God of een goddelijke openbaring niet zonder meer gegeven is. Tot religie komt hij
die vanuit zijn redelijk kennen van de dingen overgaat tot meer persoonlijk beleven,
zoals de beleving van een kunstwerk ook de zuiver verstandelijke, objectieftechnische
10)
kennisname ervan tegelijk veronderstelt en overstijgt .

9)
10)

J.P. van Praag, D.H. Prins, P. Schut, G.H. Streurman, H. Redeker en Kwee Swan Liat,
Humanisme en Religie, Utrecht, 2e dr. 1954, p. 5.
Ibidem, p. 6-7. - In zijn boek Modern Humanisme. Een renaissance? toont Dr. van Praag zich
meer gereserveerd, zo niet tegenstander van het woord ‘religie’ voor de humanistische
levensbeschouwing: ‘De bijvoeglijke naamwoorden religieus en godsdienstig worden gewoonlijk
niet onderscheiden, en zo is het gevaar lang niet denkbeeldig, dat men (voor ons!) essentiële
verschillen verdoezelt, als men de traditioneel godsdienstige opvatting van de menselijke
verworpenheid en de Goddelijke genade onder één noemer brengt met de humanistische
idee van de menselijke waardigheid, te meer daar op dit punt in niet-traditioneel religieuze
kringen ook zeer uiteenlopende meningen heersen. Wij maken een principieel onderscheid
tussen het (al of niet religieuze) humanisme en het (al of niet traditionele) zondigheidsbesef’
(p. 53-54).
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Dr. D.H. Prins is de vertegenwoordiger van de mystieke richting in het Nederlandse
religieuze humanisme. Zijn opstel is meer een beschrijvende methodiek van de
religieuze beleving; deze moet op momenten van stilte en zelf-inkeer plaatshebben;
via een bevrijdend los-van-zich-zelf-staan tegenover de wonderlijke realiteit van
een geheel nieuwe wereld leidt ze tot een herontdekking van het eigen zelf-zijn in
de persoonlijke, in volmaakt spanningloze rust ervaren vereniging met het
bovenpersoonlijke, onpeilbare Zijn. De grote christelijke mystici dienen hem daarbij
naast de Oosterse wijsheidsliteratuur tot leermeesters. Kenmerkend is Prins' met
stelligheid verdedigde opvatting, dat ‘voor de humanist die naar verdieping van zijn
religieuze leven streeft...., wat de mystiek weet te vertellen over de weg, die tot het
11)
doel zou leiden, het allerbelangrijkste (is)’ . De adviezen die hij hier en daar geeft
over de methoden tot vruchtbare overweging zouden in veel gevallen een degelijk
katholiek meditatieboek niet misstaan!
De bijdrage van Ir. P. Schut, getiteld ‘Rede en Religie’, is in meer dan één opzicht
een tegenhanger van de vorige. Niet alleen stelt deze schrijver de religie volkomen
antithetisch tegenover de godsdienst (religie is besef van verbondenheid met al het
bestaande, elke godsdienst doet geweld aan de eenheid en volheid van dit besef),
maar voor Schut blijkt religie ook zeer nauw verbonden te zijn met de rede, die hij
12)
in navolging van Dr. van Praag scherp onderscheidt van het verstand als zijnde
de synthese van verstand, gevoel en intuïtie. Schut betoogt dan uitvoerig, dat de
rede noodzakelijk moet blijven staan bij een benaderingswijze van de realiteit in
complementaire begrippen: alle gebieden van de wetenschap vertonen het kenmerk
van de polariteit, van de elkaar aanvullende en veronderstellende begrippen. Aan
deze polariteit moet echter eenheid ten grondslag liggen. Een
redelijk-wetenschappelijke benadering van die eenheid roept weer een nieuw
complementair begrip op; wil de eenheid van het zijn als eenheid voor de mens
gehandhaafd blijven, dan moet hij opstijgen tot de bovenbegrippelijke beleving van
de kosmische harmonie, die als zodanig alleen in de religie ervaren wordt.
In de laatste drie bijdragen van de bundel worden behandeld het wereldbeeld van
Goethe als bron van een sterk persoonlijk, intuïtief en onafhankelijk religieus beleven
van de als idee ervaren kosmos; vervolgens het religieuze existentialisme, waarin
het religieuze meer het accent krijgt van een strikt subjectief beleefde anticipatie op
de vervulling van de opdracht die de mens heeft tot vrije zelfverwerkelijking in de
situatie

11)
12)

Humanisme en Religie, p. 17.
Dr. J.P. van Praag, Modern Humanisme. Een renaissance?, p. 38 vv.
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waarin hij zich geworpen weet; en tenslotte enige aspecten van het Oosters
humanisme, dat zich uiteraard nauwelijks voor een algemene kenschets leent door
zijn oneindige verscheidenheid en zijn soms revolutionaire bewegelijkheid, en
waarvan wij hier alleen zouden willen opmerken, dat het zich niet zelden onderscheidt
door een in het menselijke ontoereikendheidsbesef gewortelde heilsverwachting,
die meer dan eens parallellen oproept met de christelijke soteriologie - een kenmerk
overigens, dat ook de andere religieus-humanistische richtingen, zij het dan veelal
impliciet en soms alleen maar in germine, met elkaar gemeen hebben.
Wat al deze religieuze stromingen in het Humanistisch Verbond, die alle hun
13)
aanhangers maar ook hun soms felle tegenstanders kennen, in meerdere of
mindere mate gemeenschappelijk hebben, lijkt ons het fundamentele inzicht, dat
de houding van de mens tegenover de hem omringende wereld en tegenover het
eigen zelf enerzijds steeds getoetst zal moeten blijven aan het eigen redelijke inzicht
en aan dat inzicht alléén, maar anderzijds bepaald wordt door een aan dezelfde
rede transcendente, maar er zich niet aan onttrekkende kosmische belevingsdrang,
die uiteindelijk zijn inspiratie ontvangt van het besef van de wezenlijke beperktheid
van het menselijke kenvermogen, dat achter de reeds immense ervaringswereld
die het intellectueel tracht te doorgronden, de onbereikbare diepten van het absolute
Zijn vermoedt, naar de vereniging waarmee de mens zich van nature gedrongen
voelt zonder te weten of en hoe hij dit ideaal ooit met behoud van zijn eigen menszijn
zal kunnen bereiken. Voor de christelijk denkende toeschouwer rijst hier een
aantrekkelijk aspect van de hedendaagse humanistische beweging omhoog. Hij zal
er een gelukkige toenadering in zien naar zijn opvatting van mens en wereld en
beider betrekking tot God, of minstens zal hij er een bevestiging in vinden van zijn
eigen overtuiging, dat de mens van nature naar de vereniging met het Volmaakte
Zijn van God tendeert en dat de mens zijn uiteindelijke zelfrealisatie pas in die
vereniging zal vinden. ‘Het religieus humanisme nadert in zijn opvat-

13)

Naar aanleiding van het verschijnen van Humanisme en Religie schreef Dr. G.W. Huygens
een felle kritiek in Mens en Wereld (december 1953, p. 8) onder de titel Een rationalistische
stem over humanisme en religie (‘De belangstelling voor het religieuze is m.i. van dezelfde
aard als die voor spiritisme en parapsychologie. De moeilijkheden van de tijd worden er niet
door opgelost, de verwarring wordt er groter door. Wat allereerst nodig is? Brains, more
brains’). Enkele weken later kon dezelfde schrijver verklaren: ‘.... dat ik onverwacht massa's
bijvalsbetuigingen ontvangen heb. De medestander uit zich meestal niet, dat laat hij aan de
tegenstander over; maar ik blijk iets te hebben aangesneden, dat velen uit het hart gegrepen
was. En onder die velen bevonden zich zelfs oprichters en oud-H.B.-leden van het Verbond’.
(Mens en Wereld, 20 februari 1954, p. 7).
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ting van het Absolute soms zozeer de “godsdienst”, dat een gesprek met christenen
14)
op dit terrein mogelijk is’ .
***
Inderdaad, dat gesprek is mogelijk. Het wordt reeds in velerlei vorm gevoerd, in
gesprekscentra en studieconferenties, in min of meer georganiseerde
discussiegroepen en in het toevallige contact. Het zijn veelal ontmoetingen in een
openhartige sfeer van persoon tot persoon, waarin het wederzijds gedachtengoed
tot een minimum van anonimiteit en abstractie is teruggebracht.
Vooral daar waar de theoretische beschouwing overgaat in het beleven van de
als wezenlijk op zichzelf betrokken ondergane kosmische werkelijkheid, komt de
nadruk op de individuele persoon te liggen: nergens is het generaliserend
catalogiseren van als geestelijk homogeen gedachte groepen van mensen meer
betrekkelijk dan hier. Aldus gezien wordt de beantwoording van de vraag, of de
beschreven tendens van het moderne humanisme naar het religieuze perspectieven
biedt voor een voortgaande toenadering naar het christelijk godsgeloof, een hoogst
riskante onderneming. Liever dan zulk een antwoord te willen geven, zouden wij
ons in het laatste deel van dit artikel willen beperken tot enige algemene
opmerkingen, die rond deze thans wel zeer actuele vraag gemaakt zouden kunnen
worden.
In het algemeen zouden wij dan eerst naar voren willen brengen, dat een
waarschuwing voor een al te groot optimisme hier niet misplaatst is. De gedachte
die bij de beschouwing van het voorgaande zou kunnen oprijzen, dat nl. de afstand
tussen de religieuze humanist en de gelovige christen ‘nog maar één stap’ zou zijn,
moeten wij als irreëel afwijzen. Die ene stap is namelijk de lange weg van de als
autonoom opgevatte rede naar de rede die door een supra-rationele instantie wordt
voorgelicht, en die wel de opdracht en de plicht heeft zich in het aanvaarden van
de geopenbaarde waarheid ‘rede-lijk’ te verantwoorden, maar aan welker competentie
de oorsprong en de diepste zin van die openbaring zich ten enenmale principiëel
onttrekken. De kloof die ons scheidt, is gelegen op het terrein van de werkzaamheid
van de rede zelf. Ook de humanisten zijn zich van dit fundamentele verschil duidelijk
bewust:
‘Terwijl nu de humanist, op grond van zijn inzicht in de grenzen aan de
rede en ervaring gesteld, geen stellige kennis mogelijk acht, die deze
grenzen te buiten gaat, kent de christen aan zijn godsdienstige
overtuigingen, berustend op bijzondere openbaring en door genade
verlichte

14)

Dr. N.G.M. van Doornik M.S.C., De Kerk buiten de muren, Utrecht/Antwerpen 1956, p. 31.
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“rede”, zelfs een volstrekter waarheidsgehalte toe dan aan theoretische
of levensovertuigingen. In zijn gedachtengang kan de waarheid zowel
van theoretische als van levensovertuigingen alleen maar zinvol verstaan
worden uit hun nauwere samenhang met de godsdienstige overtuiging:
iets is waar of heeft waarde, omdát God het zo wil. Het hoeft geen betoog,
dat deze visie de humanist verhelderend noch verrijkend voorkomt; niet
verhelderend, omdat het godsbegrip voor hem wel problemen oproept
maar niet verklaart; en niet verrijkend, omdat voor hem de waarheid als
uitdrukking van een relatie tussen menselijk bewustzijn en werkelijkheid,
geen verdere fundering behoeft. Maar aan de andere kant is het eveneens
duidelijk, dat ook in dit opzicht van redelijke weerlegging in strikte zin
geen sprake kan zijn, zolang juist de draagwijdte van die rede zelf ter
15)
discussie staat’ .
Hoezeer christenen en humanisten ook op gewichtige punten tot een zekere mate
van overeenstemming of minstens tot een begrijpend en waarderend wederzijds
aanvoelen van elkaars diepste geestelijke levensbehoeften kunnen komen - en dit
meer naarmate de humanist religieuzer van oriëntatie is -, uiteindelijk zal ieder
16)
indringend gesprek vastlopen op ‘een confrontatie van uitgangspunten’ ; wordt ook
deze tegenstelling doorbroken, dan is ofwel de christen geen christen meer, ofwel
de humanist heeft zich tot het christendom bekeerd.
Zijn er in het moderne humanisme condities aanwezig die zulk een humanistische
doorbraak naar het christendom op grotere schaal mogelijk of waarschijnlijk maken?
Uiteindelijk is deze vraag een vraag naar Gods genadewerking in de harten van de
mensen en onttrekt zij zich als zodanig aan iedere menselijke berekening of
voorspelling. Wat wij wel tot op zekere hoogte kunnen benaderen, zijn bepaalde
omstandigheden in het sociaal-psychologische vlak, die deze genadewerking gunstig
of ongunstig kunnen conditioneren. Zo zou men de vraag kunnen stellen, of de
huidige religieuze inslag bij vele humanisten niet een, zij het dan betrekkelijk
verwijderde, voorbereiding zou kunnen betekenen voor een geleidelijke ingroei in
de godsdienst.
Ook hier moeten wij in onze verwachtingen uiterst gereserveerd zijn. In ieder
mens leeft de natuurlijke drang naar het religieuze; met een variant op het bekende
‘anima naturaliter christiana’ zou men van ‘anima naturaliter religiosa’ kunnen
spreken. Waar deze met de menselijke natuur gegeven tendens tot een bewust
verlangen wordt, daar mag inderdaad van een gunstige voedingsbodem voor het
zaad van Gods woord gesproken worden. Bij de religieuze humanist heeft dit
verlangen evenwel reeds een zekere bevrediging gekregen, en in dit opzicht is hij
minder toegankelijk voor het christelijk geloof naarmate

15)
16)

Dr. J.P. van Praag, Een poging tot Plaatsbepaling, Utrecht 1951, p. 3.
Ibidem, p. 4.
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zijn religiositeit sterker beleefd en dieper gefundeerd is. En dit nog te meer, omdat
hij in het milieu waarin hij zich bevindt, vele medestanders heeft, met wie hij zich bij
het steeds verder zoeken naar een verantwoorde levenshouding sterk gesteund en
innig verbonden weet.
Daarbij komt nog, dat in het Humanistisch Verbond bepaalde rancuneuze
tendensen met name tegen de Katholieke Kerk onmiskenbaar aanwezig zijn;
bepaalde uitlatingen en regelmatige met een zekere eenzijdigheid uitgekozen
‘berichten’, al of niet met commentaar, in verband met gebeurtenissen of activiteiten
die op de Kerk of op katholieken betrekking hebben, gepubliceerd in de
humanistische tijdschriftenpers, laten hierover weinig twijfel bestaan. De reden voor
deze met een zekere bitterheid geladen houding ligt, geloven wij, wel voor de hand.
De humanist is ervan overtuigd, dat de godsdienst als bezielende krachtbron voor
de mens van deze tijd van steeds minder betekenis wordt; wij hebben hierop in het
begin van dit artikel reeds gewezen. Daartegenover staat, dat juist in Nederland
vooral het Katholicisme, terwijl het door een voortdurend toenemende onkerkelijkheid
en onverschilligheid bij velen steeds meer aan innerlijke kracht schijnt in te boeten,
zijn uiterlijke machtsontplooiing op vrijwel alle gebieden van het openbare leven kan
handhaven en uitbreiden. Voor vele humanisten is de Kerk in de eerste plaats een
ondoorzichtig, sinister machtsinstituut met steeds verder reikende vangarmen op
politiek, sociaal, economisch, pedagogisch en cultureel gebied, dat het bovendien
gemunt heeft op de ontplooiing van hún om het bestaan en het bestaansrecht
strijdend Humanistisch Verbond, getuige bijvoorbeeld het subsidiebeleid in vele
overwegend katholieke gemeenten ten aanzien van humanistische instellingen. Hoe
men deze situatie verder ook wenst te beoordelen, op zijn minst illustreert ze duidelijk
welke psychologische belemmeringen er liggen voor de humanist om tot een
onbevooroordeeld contact of zelfs maar tot een eerste objectieve kennismaking met
de christelijke godsdienst te komen. Ongetwijfeld zijn er nog meer factoren die,
psychologisch gezien, de zuivere ontmoeting tussen de humanistische religie en
de christelijke godsdienst in de weg staan en die bijgevolg de mogelijkheid van een
eventuele ombuiging van het religieuze humanisme naar het geloof in God zeer
klein maken. Maar nogmaals: het is zo ontzaglijk moeilijk om iets algemeens te
zeggen over deze dingen, die van persoon tot persoon anders liggen en die zich
grotendeels aan de menselijke waarneming onttrekken, omdat ze uiteindelijk behoren
tot het terrein van de in ieder mens anders verlopende dialoog tussen God en de
ziel.
Tenslotte nog dit: het optreden van een ongodsdienstige geestesstroming in de
gestalte van een religie kan, wanneer zij dat religieuze ele-
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ment in een aansprekelijke vorm weet te gieten, haar werfkracht ook onder het
‘gewone volk’ sterk doen toenemen. Het vermoeden is niet ongerechtvaardigd, dat
het Humanistisch Verbond, naarmate het zich in zijn propaganda meer los kan
maken van een al te wijsgerig-speculatieve terminologie (zonder de wijsgerige
speculatie zelf overboord te gooien) ten gunste van een op de algemeen-menselijke
religiositeit appellerende gemeenschapsactiviteit, het zijn aanhang in bredere lagen
van het buitenkerkelijke volksdeel, meer dan tot nu toe het geval was, zal kunnen
vergroten. Misschien mogen wij dan hopen, dat ook langs deze omweg velen de
ware religie ooit zullen vinden - dan namelijk, wanneer zij, eenmaal wakker geschud
uit hun geestelijk nihilisme en dan tot de onvermijdelijke ontdekking komend, dat
met zuiver menselijke vermogens alleen het definitieve antwoord op de vraag naar
de zin van het leven niet gegeven kan worden, hun aandacht weer daarheen zal
gaan waar dat antwoord wel gegeven wordt: naar de Blijde Boodschap van Hem,
Die het religieuze in de mens gekerstend heeft tot gods-dienst, dat is: volledige
ontplooiing van de totale mens in dienst van God.
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Het Vlaamse land en de Wereldtentoonstelling
Mr. D. Deconinck
Deze studie is gemaakt op verzoek van Mr. Edg. Van Cauwelaert, in
opdracht van het Vlaams Comité voor Brussel.
DE Westdeutsche Rundschau heeft de Wereldtentoonstelling Brussel 58 ‘een
olympiade van techniek en cultuur’ genoemd. Inderdaad zal de W.T. veel hebben
van een olympiade: de internationale wedijver, toeloop en belangstelling. De
wedijverende deelneming der grote landen, waarin de USA en de USSR de kroon
spannen, gevolgd door de ons onmiddellijk omringende landen, wordt ingegeven
en bepaald door ambitie en prestige. Door een goed berekende publiciteit en een
handige orchestratie van hoge bezoeken, nationale dagen, congressen en culturele
manifestaties zal de W.T. zes maanden lang in het brandpunt van de wereldactualiteit
staan. De confrontatie strekt zich uit over het gehele domein van moderne
1)
beschavingsvormen, technische en culturele . Ongetwijfeld wordt dit een grootse,
tot fierheid stemmende onderneming. Maar ook een onderneming die bij velen in
Vlaanderen ongerustheid en bezorgdheid wekt.
Voor het Vlaamse land immers, dat op zo vele gebieden misdeeld is - onderwijs
en cultuur, structurele werkloosheid, economische infrastructuur -, dreigt deze
internationale prestige-zaak nadelig uit te vallen. Ofschoon het Vlaamse publiek
bestendig de meerderheid zal uitmaken op de Heizel, heeft men in de voorbereiding
van de W.T., vooral bij de aanvang, de taal en de culturele eigen aard van het
Vlaamse volk nagenoeg volkomen miskend. De W.T. wordt opgebouwd met
grotendeels Vlaamse gelden, welke veel nuttiger konden besteed worden aan de
leniging van de culturele, sociale en economische noden van het Vlaamse land. Zij
verstevigt de machtige invloed van Brussel, welke voor Vlaanderen een verfransende
invloed is.

Taalverhoudingen
Omtrent het aantal bezoeken dat te Brussel mag verwacht worden, is, in opdracht
van het Commissariaat-Generaal, een grondige studie gemaakt door Bo Björkman,
2)
Secretaris-Generaal van het Air Research Bureau . Men rekent op 75% meer
bezoekers dan in 1935, wat een gemiddelde zou betekenen van 175.000 bezoekers
3)
per dag of 35 miljoen over zeven maanden . Slechts ongeveer 18.000 daarvan
zouden uit het buitenland komen (3 tot 4 miljoen in totaal): 3800 Nederlanders en
4600 Fransen, die zich uiteraard gemakkelijker

1)

2)
3)

In dit verband is het te betreuren dat de W.T. in hoofdzaak een westerse ontmoeting zal
blijven: India, China, Pakistan en Abessinië, met hun rijke schat aan cultuurgoederen, blijven
afwezig. Andere niet-westerse landen zullen alleen een symbolische deelneming leveren,
terwijl ook Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland op het appèl ontbreken.
cfr. Mr. F. Piot, Toerisme en Wereldtentoonstelling in Streven, mei 1956.
Het bekorten van de W.T. tot zes maanden (17 april-19 oktober) zal deze cijfers enigszins
drukken.
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oriënteren met behulp van de nationale talen; verder 4000 Angelsaksers (2800
Engelsen en 1200 Amerikanen), 4000 Duitsers en 2000 uit diverse Europese landen
en van overzee. Bij die cijfers is echter geen rekening gehouden met de
voorkeurtendens van het Europees toerisme van noord naar zuid en van oost naar
west, noch met de weerstand welke de Engelsen moeten overwinnen om het Kanaal
over te steken, zodat het Nederlands en het Duits bezoek wel wat hoger mogen
geraamd worden.
In ieder geval worden per dag meer dan 150.000 bezoeken uit het binnenland
verwacht. Voortgaande op de afstand van de bevolkingscentra kunnen we rekenen
op 48.000 bezoekers uit de Vlaamse kantons, tegenover 8.800 uit de Waalse. De
grote meerderheid, bijna 100.000 per dag, zal uit de Brusselse kantons komen.
Daartoe horen de Vlaamse randgemeenten, als Dilbeek, Sint-Genesius-Rode,
Hoeilaart, enz., met ong. 70.000 inwoners, die 6 à 7000 dagbezoeken zouden
leveren, terwijl van de 93.000 resterende bezoekers uit de Brusselse agglomeratie
zelf, rekening gehouden met het feit dat het Vlaamse stadsgedeelte dichter bij het
4)
expositieterrein gelegen is, zeker 40% Vlamingen zullen zijn . Dit maakt samen:
48.000 + 6500 + 37.500 = 92.000 Vlamingen, tegenover 8.800 + 56.500 = 65.300
Franssprekenden. Voegt men daar respectievelijk de 4000 Nederlanders en de
4600 Fransen bij, dan komen we tot 96.000 Nederlandssprekende bezoekers tegen
70.000 Franssprekende. De 10.000 andere buitenlanders wijzigen deze verhoudingen
niet: de bezoekers van overzee zijn op het Engels georiënteerd (uit ervaring weten
we hoe immuun de doorsnee Amerikaan of Brit is voor het Frans), die uit Centraal
Europa op het Duits, terwijl het bezoek uit de Latijnse landen relatief gering zal zijn.
Dagelijks zullen er dus op de W.T. ruim 30% meer Nederlandssprekenden zijn dan
Franssprekenden.
De vraag is natuurlijk of al deze Vlamingen ook werkelijk Nederlands zullen
spreken en niet, uit gemis aan fierheid, uit opportunisme, uit snobisme of om welke
reden dan ook, voor het prestige van het Frans in het Belgisch publieke leven zullen
zwichten. Het Frans bekleedt in België een expansie-positie die het overal elders
5)
in Europa heeft verloren . De politiek der leidende instanties bij de voorbereiding
der W.T. schijnt er nu in te bestaan, deze stand van zaken niet alleen te erkennen
en te aanvaarden, doch ook te bevestigen en in de hand te werken. Door de
samenstelling der kaders, van bij de aanvang der voorbereidingen, lagen hun
spontane contactmogelijkheden in Brussel, Wallonië en de verfranste milieus van
Vlaanderen. Dat hier voor de W.T., in het perspectief van haar humanistische opzet,
een taak van welbegrepen sociale en nationale opvoeding was weggelegd, schijnt
niet eens tot hen te zijn doorgedrongen.
De pers heeft reeds herhaaldelijk gewezen op ergerlijke tekortkomingen bij
eerstesteenleggingen en persconferenties. Het ware echter verkeerd, al onze
aandacht te vestigen op het taaluitzicht alleen. Niet omdat alle opschriften twee-

4)

5)

Volgens de betwiste talentelling van 1947 is 24% van Brussel overwegend
Nederlandssprekend; volgens de Proeve van een objectieve talentelling in het Brusselse van
Mr. L. Lindemans bestaat de bevolking uit 53% Vlamingen. Gedurende de oorlog gingen, op
eensluidend advies van de gemengde talencommissie, en dus volgens de normale werking
van onze nationale instellingen, 43% der kinderen naar Vlaamse klassen.
Bij de volkstelling van 1947 verklaarde ongeveer 1% der Vlaamse bevolking, uitsluitend Frans
te spreken, 3% uitsluitend of overwegend, 10 à 15% niet overwegend. Vgl. hiermede het feit
dat ong. 1% der kinderen in het Vlaamse land Franse transmutatieklassen volgen.
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6)

talig zouden aangebracht worden en er van de gedrukte mededelingen aan het
publiek ook Nederlandse teksten voorhanden zijn, of omdat er bij grote plechtigheden
moeizaam enkele woorden Nederlands worden afgelezen, is alles in orde. Hoe
belangrijk deze façade ook weze, de Vlamingen zouden zichzelf bedriegen, zo ze
hun eisen alleen daarop toespitsten. Van de diensten en de leidende instanties is
terecht een ruime mate van organisch en spontaan taalgebruik te verwachten, dat
de enige waarborg is voor een reëel begrip van de Vlaamse belangen en voor het
vinden van contacten met het Vlaamse land. Ondanks de ervaringen van 1910 en
1935 heeft men maar weinig bijgeleerd.
De kadervorming van het Commissariaat-Generaal is helemaal op Franse leest
geschoeid. Van de 16 personen die er in januari 1954 deel van uitmaakten, de z.g.
‘impulsiestaf’ van de W.T., waren er slechts 4 Vlamingen, waarvan 2 in
ondergeschikte bedieningen. Op 17 oktober 1956 waren er 63 Franstaligen tegen
48 Nederlandstaligen. In maart 1957 is men, volgens dhr. Thienpont, tot een
gelijkheid van 66-66 gekomen. De cijfers door volksvertegenwoordiger De Grijse
bekendgemaakt, stellen de structuur van het personeel in een scherp licht: in de
hogere graden waren er op dat ogenblik 17 Nederlandstaligen tegen 35 Franstaligen,
in de lagere graden 28 tegen 24, in totaal 45 tegen 59. Van de topfuncties zijn er
80 à 85% in handen van Franssprekenden, te beginnen met de
Commissaris-Generaal en de Secretaris-Generaal en met inbegrip van de algemene
verslaggever, de technische raadgevers, de officiële architecten en de voorzitters
der Comité's. De Vlamingen hebben meestal opdrachten die minder creatief zijn
wat de oriëntering der W.T. betreft: technische controle, vervoer, douane en
goederenbehandeling, enz. De hele impulsiestaf zit in handen van Franssprekende
Brusselaars. Enkel door opneming van onderschikt Vlaams personeel is men erin
geslaagd, deze stand van zaken enigszins te verdoezelen in de cijfers van de
taalrollen. Men ziet echter onmiddellijk in, onder welke voorwaarden dit ondergeschikt
personeel zal arbeiden. De inwendige diensttaal is het Frans. Alleen de
informatiedienst maakt hierop een uitzondering.
In de Maatschappij der W.T., die met de uitvoering en de exploitatie is belast, is
het nog erger gesteld. In de topfuncties van haar administratie zit geen enkele
Vlaming. Bovendien is deze maatschappij opgevat als een private inrichting die,
volgens het antwoord van Minister Rey op een parlementaire vraag van dhr. Van
Elslande dd. 17-10-1956, niet zou onderworpen zijn aan de taalwet. Dit verzuim is
7)
onvergeeflijk en tergend . Bij dezelfde gelegenheid verklaarde dhr. Rey dat er op
dat ogenblik in de Maatschappij 95 Franstaligen, 92 Nederlandstaligen en.... 111
tweetaligen waren te werk gesteld. In de annalen van de taalwetgeving is dit een
volstrekte nieuwigheid. Wat betekenen deze ‘twee-

6)

7)

Op de studiedag welke de Stichting-Lodewijk De Raet aan ons probleem wijdde (24 maart)
heeft dhr. M. Thienpont, Adjunct-Secretaris-Generaal, beloofd ervoor te zorgen dat de helft
der opschriften de voorrang zou geven aan het Nederlands.
Is deze interpretatie bovendien niet in strijd met de wet? Op de studiedag van de Lodewijk
De Raet-Stichting betoogde dhr F. Grammens, zeer pertinent, dat een maatschappij als die
der W.T., welke 1. haar opdracht van staatswege ontving, 2. over rijkstoelagen beschikt, 3.
rekenschap verschuldigd is aan het Rekenhof, automatisch onder de taalwet valt. Hij steunde
zijn argumentatie op een gezaghebbend auteur als Buttgenbach en op de toelichting van
Staatsminister Fr. Van Cauwelaert en Ridder van Hoestenberge, de verslaggevers van de
wet op het gebruik der talen in bestuurszaken dd. 28 juni 1932. Volgens deze autoriteiten is
het bestuurlijk taalregime zelfs van toepassing op alle openbare concessiehouders, ongeacht
de spitsvondigheden over het privaat of publiek karakter van die inrichtingen.
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taligen’ naast de Vlaamssprekenden, die niet alleen tweetalig zijn, doch hun dienst
vaak in het Frans uitoefenen?
In de topfuncties van de afdeling Belgisch Kongo zit geen enkele
Vlaamssprekende. Van de vier leidende figuren van de Belgische afdeling is alleen
een van de adjunct-directeurs een Vlaming, de anderen zijn Vlaamsonkundig. Van
de vijftig bedrijfsgroepen, die de Belgische afdeling uitmaken, zijn er slechts een
zevental die een tweetalige Vlaamse voorzitter hebben. Die tweetaligheid had
gemakkelijk kunnen geëist worden als een voorwaarde tot erkenning, want al deze
personen zijn in hun sector met een nationale opdracht belast. Slechts één groep
heeft vrijwillig beslist, zich aan het regime van de bestuurlijke taalwet te onderwerpen:
deze van Reizen en Toerisme, onder de invloed van dhr. Van Overstraeten van
V.T.B.-V.A.B. Van de 70 benoemde architecten komen er 7 uit het Vlaamse land,
en dezen dan nog alleen om reden van hun contact met de Société Centrale
d'Architecture Belge, die zowel de erkenning der architecten als de plannen voor
8)
de W.T. controleert . In tegenstelling met de buitenlandse paviljoenen werd voor
de Belgische nergens een wedstrijd uitgeschreven. Ook dit is een verwijt dat
rechtstreeks het Commissariaat-Generaal treft.
Wel is waar heeft de Commissaris-Generaal de Belgische groepen en de
buitenlandse Commissarissen-Generaal gevraagd, er rekening mee te houden dat
er in België twee officiële talen gesproken worden, maar dezen kunnen zich
bezwaarlijk gehouden achten, meer te doen dan zich te spiegelen aan het door
hemzelf en door onze ambassades gestelde voorbeeld.
Het gevolg van dit alles is, dat de W.T. in handen is van een beperkte groep
Franssprekende Brusselaars, die met het Vlaamse land geen contact vinden noch
willen vinden. Werd er geen Vlaamsonkundige afgevaardigd om met de Vlaamse
provincies te onderhandelen? Waarlijk, het V.E.V. had het bij het rechte eind, toen
het in 1955 reeds aanstuurde op uitdrukkelijke onderwerping aan de bestuurlijke
taalwet en op de benoeming van een Vlaamse en een Waalse
Adjunct-Commissaris-Generaal, ten einde beide landstreken actief bij de W.T. te
betrekken. Thans kan het kwaad alleen nog enigszins beperkt worden door de
benoemingen van het uitvoerend personeel: fair-hostesses, gidsen, toezieners, enz.

De tweeledige structuur van België
De W.T. nodigt de deelnemers uit om een reeks cultuurmanifestaties op touw te
zetten, waarin het karakteristieke volkskarakter en het eigen genie van ieder land
op suggestieve wijze tot uiting komt. Onze gezant te Moskou, dhr. Wauters, heeft
zelfs de wens uitgedrukt dat de Sovjet-Unie een beeld zou ophangen van zijn politiek
systeem van de nationaliteiten met hun onderscheidene culturele prestaties en
bestuurlijke regimes. Voor België echter wordt elke schijn van Waals-Vlaamse
dualiteit of eigenheid angstvallig geweerd. Men stelt België voor als het kruispunt
van het Westen, als de smeltkroes van Latijnse en Germaanse beschavingen, maar
niet als een land waar twee volksgemeenschappen naast elkaar leven met hun
eigen specifieke cultuur en publieke opinie. Men vergeet daarbij dat de tweeledigheid
van ons land en de onderscheiden homogeniteit van zijn volksgemeenschappen
en landstreken sedert lang, zoniet in constitutio8)

Op dezelfde studiedag kloeg Senator Smets het feit aan, dat het A.B.V.V., met terzijdestelling
van zijn eigen architecten, een architect heeft moeten kiezen op een door het
Commissariaat-Generaal voorgelegde lijst. Hij sprak van een ware ‘loge’.
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nele vormen is vastgelegd, dan toch in het volksbewustzijn leeft, in de wetgeving is
erkend, en in de politieke realiteit - tot in de sociale en economische statistiek - is
ingeburgerd.
Op de W.T. echter zijn alle Vlaamse cultuuruitingen, in de verschillende groepen
van de wetenschap, de kunsten en hun uitdrukkingsmiddelen, de pers, de opvoeding,
het onderwijs, de beroepsopleiding opgeslorpt in de unitaire Belgische collectiviteiten,
alle (behalve de beroepsopleiding) onder Franstalige en Vlaamsonkundige
voorzitters. Hetzelfde geldt voor de comité's voor folkloristische manifestaties,
schouwspelen en feesten. Aan een Belgisch paviljoen van de Vlaamse en Waalse
cultuur werd van hogerhand niet gedacht. Het plan voor een paviljoen der negen
provincies was van meet af aan op een te enge basis opgevat. Terwijl de provincies
dachten aan een tentoonstelling van hun kunst, cultuur en sociale verwezenlijkingen,
volgens het hoofdthema van de W.T., bleek dat deze activiteiten reeds elders waren
voorbehouden. De provincies wilden hun medewerking dan beperken in verhouding
tot het resterend belang. Het plan is gestrand op een budgetair peulschilletje van
enige miljoenen. Het project werd alleen behouden door Brabant (Brussel), dat voor
dit ‘paviljoen der negen provincies’ reeds lang alle plannen op zak had en voor wie
het er hoofdzakelijk op aan kwam, aan zijn paviljoen een ruimere naam te geven.
In het perspectief van haar algemeen menselijk thema had de W.T. een
ontmoetingspunt kunnen worden voor Vlaanderen en Wallonië. In plaats daarvan,
schijnt ze de provincies slechts als een folkloristisch aanhangsel van de Brusselse
hoofdstad te behandelen. Als troostprijs heeft de regering een fonds van 100 miljoen
ter beschikking van de overige provincies en grote steden gesteld, om sommige
bijkomende feestelijkheden en toeristische vermakelijkheden op touw te zetten op
gewestelijk plan. Om toch ook op de W.T. zelf aanwezig te zijn zouden sommige
provincies ten slotte aanvaard hebben om in de folkloristische wijk, die door de
Brusselse brouwers wordt georganiseerd, een ontvangscentrum en kleine
tentoonstellingszaal te huren. Met een dergelijke opvatting zal geen van beide
landstreken of volksgemeenschappen erin slagen, binnen de éne Belgische afdeling,
voor zichzelf, voor de anderssprekende landgenoten én voor de buitenlanders, een
samenhangend beeld op te hangen van zijn eigen culturele rijkdommen, bestrevingen
en tekorten.

Economisch en sociaal
Op het expositieterrein zelf zijn investeringen voorzien van meer dan 10 miljard B.
Fr., waarvan ongeveer de helft voor de buitenlandse deelnemingen, 4 à 5 miljard
voor de Belgische afdelingen, en 1 à 2 miljard ter beschikking van het
Commissariaat-Generaal (tot dusverre een krediet van 250 miljoen en een lotenlening
van 1200 miljoen). Dit vertegenwoordigt echter slechts een deel van de totale
Belgische inspanningen, waarbij bijna alle ministeries betrokken zijn en waarvoor
een bedrag van 10 tot 15 miljard, of meer, nodig zal zijn.
In een officiële brochure van het Wegenfonds, in 1955 uitgegeven door het
Ministerie van Openbare Werken en ingeleid door dhr. Van Audenhove, lezen we
‘dat kredieten zijn uitgetrokken ten belope van 9,5 miljard, die onmiddellijk dienen
vastgelegd te worden en bestemd zijn om vóór de tentoonstelling van 1958 de
volstrekt noodzakelijke werken uit te voeren’. Een hele reeks van andere werken,
o.m. de autostrade Antwerpen-Luik-Duitsland en allerlei verbeteringen
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aan rijkswegen van primaire en secundaire netten worden uitgesteld, om vóór alles
9)
de Brusselse agglomeratie geschikt te maken voor de W.T. .
Na het Ministerie van Openbare Werken, onder welks bevoegdheid ook het
complex van de Albertina en de Kunstberg valt, alsmede de administratieve wijk
(parking), is dit van Verkeerswezen het meest bij de W.T. betrokken: versnelde
werken en materieelaankoop bij de N.M.B.S., triëringsgebouw, nieuwe gebouwen
voor de luchthaven, om van de TV-toren niet te gewagen. De werken van de
Noord-Zuid-verbinding, ofschoon niet bedoeld voor de W.T., hebben tot dusverre
bij reëvaluatie ongeveer 10 à 12 miljard B. Fr. opgeslorpt; zij hebben echter in hun
nasleep andere urbanisatieprojecten van private, openbare en parastatale aard voor
gevolg gehad, die wel werden versneld met het oog op de W.T.
Vervolgens komen Binnenlandse Zaken (langs de provincie Brabant en de stad
Brussel), Koloniën (moederlandse begroting en maatschappijen) en de menigvuldige
investeringen van parastatalen: tram en buurtspoorwegen, en private maatschappijen,
onder directe of indirecte overheidsimpuls.
Het is dan ook niet overdreven, de Belgische investeringen ter voorbereiding van
de W.T. te ramen op ongeveer 15 miljard, wat een kolossaal cijfer is, als we
bedenken dat de Belgische begroting ongeveer 100 miljard bedraagt en het nationaal
inkomen ongeveer 350 miljard. Het zou de moeite lonen, uit het nationaal budget
(afgezien van alle functioneringskosten) het geheel der openbare investeringen als
zodanig na te gaan en te zien hoeveel hiervan voor de W.T. wordt besteed.
Zijn deze enorme investeringen aangepast aan het bereikbare resultaat, in een
redelijke verhouding van baten en lasten? De organisators van de W.T. tonen zich
enigszins verveeld wanneer het economisch belang van de W.T. ter sprake komt.
Alleen de te verwachten hoogconjunctuur in het toeristisch bedrijf en het
verkeerswezen biedt houvast. Inderdaad kan België, in zijn geheel, langs deze weg,
op extra-deviezeninkomsten rekenen van ongeveer 2 miljard, indien we aannemen
dat de buitenlandse bezoeker 500 Fr. per dag zou uitgeven. Maar wat betekenen
deze inkomsten in vergelijking met de investeringen?
Dhr. Moens de Fernig heeft verklaard dat onze economie volmaakt gezond is,
onze uitvoer stijgend, onze werkloosheid dalend, en daarom past het dat de W.T.
hiervan een weergave zou bieden. Of de Vlaamse economische en sociale milieus
het met deze optimistische verklaring helemaal eens zullen zijn, is een andere vraag.
Het Vlaamse land heeft te kampen met een zeer zware structurele werkloosheid
(ondanks alle tijdelijke hulpmiddelen, nog steeds rond de 100.000), met het niet
minder zwaar probleem van de mobiele arbeidskrachten (ongeveer 200.000
Vlamingen werken buiten het Vlaamse land), met het probleem van zijn landbouw
(onze landbouwers werken momenteel aan 13 Fr. per uur, terwijl er op het
landbouwbudget geen geld voorhanden is om, naar het voorbeeld van Nederland,
dat geen wereldtentoonstelling organiseert maar zich outilleert, een gezonde
10)
landbouwpolitiek te voeren) .

9)

10)

In dezelfde brochure van 1955 werden de voornaamste werken in de volgende orde geciteerd:
1. de autostrade Antwerpen-Luik-Duitse grens, 2. de ‘kleine ring’ te Antwerpen, 3. de autostrade
Luik-Herve, 4. de verbinding van Luik met de autostrade Antwerpen-Duitsland, 5. de
geschiktmaking van de grote wegen in de Brusselse agglomeratie met het oog op de W.T.
Alleen punt 5 werd met bekwame spoed aangevat en wordt integraal uitgevoerd.
In Nederland is men geschrokken, toen men inzag dat de kosten van de deelneming aan de
W.T. tussen zes en acht miljoen gulden geraamd worden: ‘deze raming is de regering koud
op het lijf gevallen’. Aanvankelijk had men gemeend dat één miljoen zou volstaan. Cfr.
Achtenvijftig, mei 1955.
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Oplossingen voor al deze problemen worden gevoelig gehinderd en uitgesteld door
de inspanningen, welke gedurende jaren worden opgeëist ten voordele van de W.T.
en door investeringen die onze hele economische en sociale politiek, voor jaren,
vastleggen.
De Belgische afdeling van de W.T. is eenzijdig afgestemd op de versterking van
de bestaande, hoofdzakelijk in Wallonië en Brussel gelocaliseerde, nijverheden, en
geeft geen aanwijzigingen over de gewenste en noodzakelijke industriële uitrusting
van het Vlaamse land. Het Commissariaat-Generaal is een exponent van diezelfde
Waalse industriële kringen die in onze handelsakkoorden hun wil opdringen en bij
11)
de W.T. ook het meeste baat vinden . Welk aandeel zal het Vlaamse bedrijfsleven
hebben in de Belgische afdeling? De textielnijverheid is zeer argwanend geweest
om haar medewerking te verlenen: in hun eigen jaarbeurzen vinden zij meer heil.
Allerlei bedrijfskringen voelen zeer goed aan, dat hun medewerking hoofdzakelijk
de schoonheid van het geheel moet dienen. Volgens geruchten zouden er tot nog
toe slechts 5000 van de 10.000 verwachte exposanten definitief erkend zijn. Begin
1956 hebben vooraanstaanden van het bedrijfsleven dhr. Van Acker verzocht, de
W.T. uit te stellen. Toen dhr. Van Acker hun echter vroeg hun verzoek schriftelijk
te formuleren, deinsden zij terug. Op 4-2-1957 heeft de Eerste-Minister, op een
banket van het V.E.V. te Mechelen, dan zelf verklaard: het is te betreuren, dat
niemand de moed gevonden heeft om de W.T. enige jaren uit te stellen of zelfs af
12)
te gelasten .

Verfransend centralisme
Deze algemene eenzijdige mobilisatie der Belgische inspanningen en reserves is
des te pijnlijker als we de rol bekijken die in het kader der W.T. aan Brussel wordt
toebedeeld, met alle cumulatief effect hieraan verbonden.
Door het Wegenfonds wordt een absolute en algemene prioriteit verleend aan de
werken in de Brusselse agglomeratie. Een analyse van het te verwachten bezoek
wijst echter uit dat vele dezer werken, ofschoon mettertijd nuttig, zeker niet
onontbeerlijk waren. Hetzelfde geldt voor het complex van de Kunstberg en de
Albertina, waar een grote kunsttentoonstelling zou worden ondergebracht en plaats
zou geboden worden voor sommige vergaderingen van de internationale congressen.
In feite was het expositieterrein op de Heizel daar veel beter geschikt voor dan een
dergelijk afzonderlijk complex. Dhr. Moens de Fernig echter

11)

12)

Typisch is ook de wijze waarop de arbeidersbewegingen in de opbouw der collectiviteiten
over het hoofd werden gezien. Hun volledige medewerking ware nochtans in overeenstemming
geweest met het humanistisch thema der W.T., en zou mede een correctief hebben gebracht
aan de verfransing van ons bedrijfsleven. De twee sociale adviseurs bij de W.T.,
afgevaardigden van het A.C.V. en het A.B.V.V., zijn echter Franssprekenden.
We vragen ons af, of de W.T. in een periode van laagconjunctuur in economische kringen
meer vertrouwen zou hebben genoten. De eenzijdige terugslag van de W.T. zou nog versterkt
zijn geweest. Een politiek van openbare werken kan een heilzame invloed uitoefenen op het
bedrijfsleven, doch dan weze ze oordeelkundig gekozen wat haar terugslag op de arbeidsmarkt
en economische ontsluiting betreft. Het komt ons echter voor, dat ook bij een W.T. in een
periode van laagconjunctuur de minst begunstigde gebieden en bedrijfstakken het minste
baat zouden vinden.
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schreef hieromtrent aan dhr. Van Audenhove op 24-10-1955: ‘Gelet op het stadium
waarin wij ons bij de inrichting van de W.T. van de beeldende kunsten bevinden,
zou het een wezenlijke ramp voor onze plannen zijn, moesten wij niet over alle
gebouwen van de Albertina, met uitzondering van het boekenmagazijn, uiterlijk
medio 1957 kunnen beschikken’. Thans is het reeds geweten dat deze gebouwen
niet klaar komen voor de beeldende kunsten. Heeft gelijkaardig aandringen niet
bestaan in verband met de zeer kostbare aanleg van de ‘kleine ring’ te Brussel, die
vooral van belang is voor de Brusselse agglomeratie zelf? Beiden houden trouwens
in de geest van de organisatoren met elkaar verband.
De waarheid is, dat men in alles hoofdzakelijk een Brusselse oplossing heeft
nagestreefd, en de tentoonstelling heeft willen uitbreiden tot de stad zelf. Dit is ook
de reden waarom werd afgezien van een rechtstreekse inschakeling van het
expositieterrein op het elektrisch spoornet (in tegenstelling met de helihaven ter
plaatse), wat zou hebben toegelaten effectief gebruik te maken van de logiesreserves
van Gent, Antwerpen, Leuven, Mechelen, eventueel ook Luik en de kust, en het
hele land zeker meer zou gebaat hebben. Dezelfde centralistische neiging spreekt
uit art. 17 van het reglement van de Belgische afdeling, waardoor de Belgische
exposanten verplicht worden, woonst te kiezen te Brussel.
België is een uiterst sterk gecentraliseerde staat geworden, waarbij alle draden
in de hoofdstad samenkomen en van de hoofdstad uitgaan, niet alleen op politiek
en administratief, doch ook op verkeerstechnisch, financieel, economisch en sociaal,
ja, zelfs op cultureel gebied. De Nederlandse lezer, die vertrouwd is met de spreiding
van zijn nationale instellingen in diverse steden: Den Haag en Amsterdam, Hilversum
voor de radio, Utrecht voor het spoor enz., zal zich moeilijk kunnen voorstellen dat
dit alles in België in één stad is samengetrokken. Ondanks alle besprekingen, welke
sinds jaren aan de gang zijn, over de hervorming van de staat in de richting van
decentralisatie en autonomie, wordt deze gevaarlijke centralisatietendens steeds
maar weer verscherpt.
Dit centralisme wekt dubbel sterk en voor goed de argwaan van het Vlaamse
land, omdat Brussel zijn taak van nationale hoofdstad niet vervult en op het hele
Vlaamse land een geweldige verfransende invloed uitoefent. Het noodlottige van
de W.T. is, dat zij, onder het mom van een ruim en open internationalisme, deze
verfransende invloed zeer bewust ontwikkelt, en een reactionaire cultuurpolitiek
voert. Door haar opbouw en haar geest zoekt zij het franskiljonisme te verstevigen,
de Vlaamse culturele ontvoogding te ontzenuwen en te ontmoedigen, en ziet zij de
Vlaamse belangen over het hoofd. De ‘olympiade van techniek en cultuur’ slorpt,
voor een grootscheepse politiek van ‘window-dressing’, miljarden op, die aan de
gezondmaking van de meest wezenlijke Vlaamse problemen worden onttrokken.

Besluit
De eenzijdige opvatting en opbouw der W.T. op binnenlands plan wordt niet
goedgemaakt door de perfecte inrichting die ongetwijfeld de bewondering zal
afdwingen van het buitenland. Hoe meer zelfs de nadruk gelegd wordt op de humane
en culturele betekenis van de W.T., hoe minder de excuses gelden.
Ondanks al onze bezwaren ware het echter verkeerd, tegenover de W.T. een
negatieve of afzijdige houding aan te nemen. De avantgardistische geest, die in
Brussel 58 ontegensprekelijk tot uiting zal komen, moeten we tot de onze maken
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en de gelegenheid te baat nemen om de Vlaamse eisen te vertolken in een
progressief perspectief, in aanknoping met het humanistisch thema der W.T. en de
beste tradities van de Vlaamse Beweging.
Wij moeten ernstige tweetaligheid en positieve waardering voor onze taal eisen:
Vlaamse aanwezigheid bij het uitvoerend personeel, keurig Nederlands bij de
ontvangst van de bezoekers. Wij moeten eisen dat de tweeledige culturele en
etnische structuur van België duidelijk wordt bevestigd: erkenning van een specifiek
Vlaamse cultuur en volksgemeenschap naast de Franse, waarvan ze nu, in de geest
13)
van velen, als een folkloristische modificatie geldt . Wij moeten eisen dat, naast
de algemene ‘window-dressing’, ook de arbeidsreserves en de mogelijkheden tot
industrialisatie van het Vlaamse land in het licht worden gesteld.
De W.T. stelt, weer eens, de zwakheid van het Vlaamse land tentoon en het gemis
aan spontane belangstelling voor de specifiek Vlaamse belangen bij de centrale
instanties van ons land. Onder vele opzichten zal zij niet beter, doch ook niet slechter
zijn dan andere mistoestanden, die we te Brussel in honderden variaties kennen.
Wat wij echter vaak vergoelijkten met de bedenking dat het hier sequellen gold van
een verleden dat vanzelf zou afsterven, en wat beperkt bleef tot enkele toporganen,
parastatale instellingen en centrale groeperingen, wordt nu vermenigvuldigd en voor
het wereldforum gebracht, urbi et orbi uitgestald. Wat enkele Brusselse kringen en
helaas! ook grote ‘Vlaamse’ bedrijfsleidingen kenmerkt, wordt voorgesteld als
kenschetsend voor het hele land (het Commissariaat-Generaal had zogenaamd
geen andere taak dan het coördineren van het bestaande), en daarmee wordt aan
de Vlamingen zelf én aan de buitenlanders een verkeerd beeld opgedrongen van
de verhoudingen in België.
De taalwet biedt mogelijkheden genoeg om iets van deze wanverhoudingen alsnog
recht te trekken, door drukking op de exposanten en de buitenlandse
14)
Commissarissen-Generaal , door een gecoördineerde actie in het parlement, in
de pers. Doch dit alles veronderstelt een voortdurende waakzaamheid van private
Vlaamse zijde, terwijl bij een dergelijk openbaar initiatief alles vanzelf en ambtshalve
in orde had moeten zijn.
‘Er wordt thans gestreefd naar een samenbundelen van de krachten. Een
algemeen Jeugdcomité is in het leven geroepen, om te onderzoeken wat de jeugd
kan doen. Begin april zijn vertegenwoordigers van verschillende groeperingen
samengekomen om de grondslag te leggen van een Centrale Raad, die met meer
gezag zal kunnen onderhandelen en optreden. De moeizaamheid waarmee de
Vlaamse krachten gemobiliseerd worden, bevestigt weer de noodzakelijkheid om
onze aandacht te verleggen van het geschacher met de taalwetten naar het bekomen
van structurele waarborgen en eigen institutionele verantwoordelijkheid’.

13)

14)

Het is niet te laat om een paviljoen voor Waals-Vlaamse cultuur of der negen provincies toch
nog op te nemen. Al was het in het kader der buitenlandse afdelingen, waar plaats komt b.v.
door het zich terugtrkeken van Polen.
De V.T.B.-V.A.B. heeft aan 49 buitenlandse deelnemers een aangetekend schrijven gericht
om ze eraan te herinneren dat er in België twee officiële talen gesproken worden. De
antwoorden worden gepubliceerd.
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St.-Jacobskruiskruid - Museum Boymans, Rotterdam

Oude Stronk - Gemeente-museum, Arnhem
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‘Brief van de Kloosterberg’ - Gemeente-museum, Arnhem

Dode Gaai - Bezit Gemeente Nijmegen
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Kunstkroniek
Dr. C. de Groot
Chris le Roy
OP het binnen-zijluik van De aanbidding van het Lam Gods, het beroemde
schilderstuk uit de Gentse kathedraal, ziet men hoog boven de hoofden van de
rechtvaardige rechters een rotsplateau, dat met gras, bloemen en planten dicht
begroeid is. Ook in de rotsspleten hebben enkele schaarse bloemen
levensmogelijkheid gevonden. Bijzonder verrast, bij een aandachtige beschouwing
van deze microcosmos, de nauwkeurigheid van uitbeelding, de liefdevolle toewijding
om ook het kleinste detail niet te verwaarlozen. Het getuigt van de grote eerbied
voor het wonder der natuur. In dit weinig opvallende maar fijne detail van het
kunstwerk heeft de kunstenaar zijn echt-Nederlandse aard beleden: een hartelijke
belangstelling voor de natuur.
Enige jaren later zal de grote, geheimzinnige meester Hugo van der Goes op zijn
Aanbidding der herders (Gal. Uffizi, Florence) twee vazen met bloemen schilderen,
die misschien wel tot de ontroerendste stillevens behoren van onze vroege kunst.
Deze bloemen spreken een zachte melancholieke taal, waardoor zij inderdaad
vervuld zijn van een stil en teder leven. Voortaan zullen de eigenschappen van deze
zeer vroege natuuruitbeeldingen tot de belangrijkste kenmerken behoren van de
rijke reeks stillevens, die in dit land, een der vaderlanden van de schildering der
niet-bezielde voorwerpen en van bloemen, zoals Charles Sterling dit uitdrukte,
ontstonden. De Nederlander heeft de stilte lief, de zachte, geheimnisvolle, bijna
weemoedige en vruchtbare stilte, die Thomas à Kempis wist vast te houden in zijn
boekje van de Imitatio Christi, die trilt in het grijze licht van onze oude kerken en
kathedralen en die tot mysterieus leven wordt gewekt in de stillevens van onze
kunst. In het stilleven, en vooral in het bloemstuk, omdat zich daarin ook een andere
tedere liefde van de Nederlander openbaart, zijn sympathie voor bloem en plant,
heeft de Nederlandse kunst vaak het beste gegeven van wat zij kon uitbeelden.
Hierin heeft zij een roemrijke traditie geschapen.
Deze traditie, voor onze gebieden door de gebroeders van Eyck en Hugo van der
Goes zo met stille schroom en edele toewijding begonnen, werd met Vlaamse
gulheid voortgezet door J. Bruegel. Later zullen begaafde kunstenaars als A.
Bosschaert, J. de Geyn, R. Savery het bloemenstilleven als begerig geobserveerd
object voor hun kunst kiezen, om zo de schakel te vormen tot de volgecomponeerde
hoogtepunten in de kunst van het bloemstuk in de gouden eeuw, gelijk meesters
als J.D. de Heem, A. Mignon en Rachel Ruysch dit uitvoerden. Daarnaast zal in
stilte, maar daarom juist zo ontroerend teder, bloeien de verfijnde kunst van die
nobele kunstenares Maria Sibylla Merian. Melodieus als haar naam is ook haar
bescheiden, ingetogen kunst, die bij de echte kunstliefhebbers evenwel de volle
waardering vindt, die zij verdient. Zelfs in het eerste, luidruchtige gedeelte van de
19de eeuw vindt het, voor de romantiek weinig spectaculaire, bloemstuk nog
toegewijde kunstenaars in de gebroeders Van Os, die voortbouwen op de princiepen
van de laat-zeventiende-eeuwse meesters. Na
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een periode van inzinking van het genre, zal in de moderne tijd de Leidse meester
Floris Verster bloemenstillevens schilderen in een sonoor kleurengamma, waarin
een machtig leven vibreert, zoals in de vaas met enkele fel-kleurige tulpen, eenzaam
prijkend in een stil hoekje van het atelier. Maar niet minder pulseert het leven in het
eucalyptustakje, met zorgzame hand twintig jaren vroeger, door deze zelfde
kunstenaar, in waskrijt getekend.
Chris le Roy, van wiens werk men op 't ogenblik een gedeelte kan zien in het
Museum Boymans te Rotterdam, is in vele opzichten verwant aan Floris Verster.
Misschien zou het te veel gezegd zijn, om hem een leerling van Verster te noemen,
maar men mag hem zeker wel aanduiden als iemand die geestelijk nauw met hem
verbonden is. Daarmede is dan ook het werk van Le Roy geworteld in de rijke traditie
van deze echt Nederlandse kunst.
Chris le Roy werd geboren in 1884 en behoort dus tot de generatie van Theo van
Doesburg, Jan Sluyters, Herman Kruyder, Leo Gestel, Piet en Matthieu Wiegman,
kunstenaars die stonden midden in de branding van de nieuwe stromingen, die na
het impressionisme opkwamen. Le Roy heeft met het streven van deze kunstenaars
weinig onmiddellijk te maken gehad, deels waarschijnlijk omdat hij door
omstandigheden pas later zich geheel aan de schilderkunst wijdde, maar vooral
omdat, menen wij, zijn sterk karakter en artistiek temperament zich minder
bekommerde om theorieën over diverse richtingen in de kunst, dan wel om de
schoonheid van de artistieke daad. Toen hij op latere leeftijd een nieuwe carrière
begon in de kunst, werkte hij met grote geestdrift en meeslepend élan, alsof hij de
jaren voor de kunst wilde inhalen, die waren voorbijgegaan in de vervulling van zijn
eerste levensopgaaf. Intussen heeft Le Roy ook nu nog niet ingeboet aan werklust
en werkkracht. Omstreeks 1920 ontstonden zijn prachtige stoere tekeningen van
figuren uit de Leidse werkinrichting, die momenteel in het bezit zijn o.a. van het
Leidse Museum De Lakenhal. 't Was een sterk begin en tegelijk een geslaagde
poging. De markante gestalten van mensen, verdiept in hun arbeid, werden hier
vastgelegd in de omraming van een monumentaal lijnenspel. Deze tekeningen, in
hun forsheid, blijven merkwaardig voor de ontwikkeling van de kunstenaar Le Roy,
die later in zijn delicate bloemstudies de zachte poëtische zijde van zijn wezen zal
openbaren. Maar ook zeker daarom zal hij zelfs bij de uitbeelding van enkele nietige
plantjes op een verwaarloosd plekje in 't veld, een grootsheid van visie tonen, waarin
de monumentaliteit van zijn eerste tekeningen bescheiden maar nog overtuigend
aanwezig is. In dit opzicht is belangrijk de prachtige tekening van het klein hoefblad
(Mus. Boymans) die wel tot de schoonste dingen behoort, die in ons land op dit
gebied gemaakt zijn.
In de twintiger jaren van deze eeuw ging Le Roy zich ook met volle overgave
wijden aan de lithografie. De lithografie biedt aan een kunstenaar die dit medium
wenst te gebruiken, grote mogelijkheden. De rijke kleurnuanceringen, van diep-zwarte
over zilver-grijze tot lichte blanke tonen, de geheimzinnige onvermoede effecten,
die deze magische steen bergt, waren voor vele moderne kunstenaars een reden
om door middel van de lithografie hun visie te realiseren. Jan Veth tekende in deze
techniek zijn karakteristieke portretten, Theo Hoytema zijn dierbare vogels, Moulijn
weelderige parken, Jan Voerman Jr. prachtige bloemen. Chris le Roy ontwerpt in
de jaren 1924-1926 enige fraaie kalenders van bloemen en planten, in meerdere
kleuren op steen getekend, die de artistieke waarde van de gewoonlijk uitgegeven
kalender ver overtroffen, en daarom nu
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nog met zorg worden bewaard in de prentenkabinetten van het Rijksmuseum en
Museum Boymans. Ook na 1926 blijft Le Roy nog jaarlijks zijn kalenders uitgeven
met prachtige beelden uit de natuur, die wel in minder kostbare techniek zijn
uitgevoerd, maar toch een hoge artistieke waarde hebben.
Naast de poëtische bloemenstillevens, in harmonieus kleuren- en lijnenspel
opgebouwd, tekende de kunstenaar vele jaren lang de talrijke vogels die hij
observeerde in de vrije natuur en in de dierentuin; ook in deze wezentjes ontdekt
hij de schoonheid van de sierlijke lijn, de gracie van hun vorm, het verrassende van
hun verschijning, en met gevoel voor humor maar ook met grote fijngevoeligheid
schrijft hij de fraaie lijn van hun gestalten neer op het blanke of getinte papier, waar
zij worden tot een luisterrijk, speels of geestig gedicht. Want niet alleen in zijn
bloemstudies is Le Roy een poëtisch verbeelder, ook in de uitbeelding van deze
sympathieke dierenwereld is hij een dichter. Onwillekeurig denkt men bij de
beschouwing van zijn natuurstudies, bloemen, planten of vogels, aan Guido Gezelle,
voor wie de natuur, ook in haar minder spectaculaire uitingen, toch een rijke bron
van inspiratie was.
In de volgende jaren wordt de kunst van Le Roy strakker, meer gestileerd. De
kunstenaar schijnt dieper in zichzelf te keren; de natuurobjecten ondergaan bij de
weergave in sterker mate de invloed van zijn bezinnende, schouwende geest, die
het bijkomstige meer en meer loslaat, om zich geheel en al te richten op het
essentiële van de zaken. Hij onderkent steeds duidelijker de logische opbouw van
bloem en blad, de fraaie constructie van het dier en brengt deze ook nadrukkelijker
tot uitdrukking. Toch houdt hij voldoende vast aan de realiteit om niet te vervallen
in een spitsvondig levenloos lijnenspel. Misschien zou men als oorzaak van zijn
streven naar een gestileerde vormgeving ook een doorwerking van zijn Franse
afkomst mogen zien. De bekende kunstgeleerde Charles Sterling heeft hieromtrent
al vroeger opgemerkt, dat de Nederlandse schilder vanouds meer direct realistisch
was dan de Fransman, die aangetrokken wordt door de stilering.
Maar ook bij dit verworven inzicht blijft zijn ontwikkeling niet stilstaan.
Sinds jaren tekent hij in zijn dierbaar gebied van de Plasmolen, bij Nijmegen. In
dit schone stuk natuur, door de oorlog wreed geschonden, ontdekte hij steeds nieuwe
motieven voor zijn kunst; zijn fantasie vindt voortdurend wisselende bronnen voor
zijn inspiratie in de grillige vegetatie die zich met bijna tropische weelde ontwikkelt
in de zeldzaam bezochte bossen. Hier schildert hij ook vele torso's van
boomstammen, verwoest leven dat nog worstelt om zijn bestaan; op de verweerde
schors woekeren vreemde grillige zwammen, spookachtige poliepen loeren uit
duistere spleten en lugubere holen, maar toch ontspruiten weer nieuwe loten uit de
bijna dode stam. Meermalen heeft Le Roy de worsteling met de ondergang van
deze natuur-ruïne in een aangrijpende visie weergegeven. Hij heeft de tragiek
gevoeld, die deze strijd op leven en dood doorhuivert en hem maakt tot een symbool
van menig mensenleven. ‘Media vita in morte sumus’, zong de middeleeuwse dichter,
en de moderne kunstenaar componeert bij dit zwaarmoedig gedicht de navrante
muziek van zijn lijnen- en kleurenspel. Deze gouaches zijn vaak van een morbide
schoonheid en huiveringwekkende pracht. 't Is boeiend ook te zien, hoe Le Roy hier
dikwijls tot zeer abstracte composities komt. De geest, de gedachte wordt steeds
sterker geaccentueerd, zonder evenwel de vorm, het zichtbare beeld te verwaarlozen.
Wat de moderne ontwerper van abstracte kunst nauwelijks weet te bereiken in een
moeizaam spel van compone-
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ren en berekenen, ontstaat in deze laatste grote reeks gouaches van Le Roy
schijnbaar geheel spontaan, vanzelfsprekend, omdat de inspiratiebron voor zijn
abstracte vormen ook wederom de natuur is in haar eindeloze verscheidenheid. Uit
deze overvloed put de kunstenaar, zodat zijn kunst bevrijd blijft van alles wat pijnlijk
geconstrueerd of cerebraal gewrongen is. Aan deze tekortkomingen, die zo vaak
inherent zijn aan de uitingen van abstracte kunst, is het werk van Le Roy ontkomen,
en daarom lijken zijn voortreffelijk geslaagde experimenten in deze richting,
vruchtbare mogelijkheden te scheppen tot verrijking van het gebied der figuurloze
voorstelling. Zij zullen in ieder geval in staat zijn, om het te bezielen met een speelser
weelderiger fantasie. Deze fraaie schilderingen zouden zich ook bijzonder goed
lenen voor ontwerpen van wandtapijten want zij hebben bovendien een sterk
decoratief karakter.
Overziet men de kunst van Chris le Roy, en de boeiende retrospectieve
tentoonstelling van zijn werk, momenteel in Museum Boymans te Rotterdam, biedt
daarvoor een uitstekende gelegenheid, dan openbaart zich deze kunstenaar aan
ons als een persoonlijkheid van grote vitaliteit, edele werkdrift en fijne smaak. Zijn
rijke fantasie schijnt na de vele schone verrassingen die zij reeds bracht, nog
geenszins aan het einde van haar mogelijkheden gekomen te zijn. Een fijnzinnige,
poëtische stemming ligt over al zijn werken, zodat het altijd fris en jong blijft, en niet
is te vangen binnen de grenzen van een bepaalde stijl of periode. Zij, die de stille
rust van de ware schoonheid willen smaken, zullen in de beschouwing van zijn werk
daartoe ruimschoots gelegenheid vinden. Men kan zich in verschillende plaatsen
van ons land diepgaander met zijn kunst confronteren, want onze grote musea zoals
het Rijksmuseum, Museum Boymans, de Lakenhal te Leiden en het museum te
Arnhem hebben bijtijds voldoende werk verzameld van deze kunstenaar, die op
zo'n uitnemende wijze de oude roemrijke Nederlandse traditie van het
bloemenstilleven heeft voortgezet.
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Kongo-kroniek
Aug. Cool
Voorzitter van het A.C.V.
Het groeiend proletariaat in Kongo
Beschouwingen uit een lezing gehouden op 15 januari 1957 voor het
Kongolees Leuvens Universitair Centrum.
HET is een wonderlijke ervaring, met het vliegtuig in Kongo aan te komen. Plotseling
rijzen uit het groen de witte wolkenkrabbers op. Men ziet de brede lanen van de
blanke stad en de compacte massa van de inlandse wijken. Een wereld in volle
evolutie treedt u tegemoet.
Kongo evolueert snel. Op 31 december 1955 telde het 12.562.631 inlanders en
103.118 niet-Kongolezen, waaronder Aziaten en blanken van verschillende
2

nationaliteiten. De gemiddelde bevolkingsdichtheid is 5,36 per km . Het juiste aantal
loontrekkenden onder de inlanders te bepalen, is niet gemakkelijk. Wij overdrijven
echter niet wanneer we het ramen op 1.300.000, Ruanda-Urundi niet meegerekend.
Inderdaad, op een totaal van 3.457.422 mannen leven er 1.001.962 buiten hun
dorpen. Dezen mag men hoofdzakelijk als loontrekkenden beschouwen. Bovendien
wonen in de dorpen ongeveer 300.000 arbeiders, meestal in de plantages werkzaam.
De loontrekkenden concentreren zich natuurlijk hoofdzakelijk in de
industriegebieden, waar men grote centra vindt, vooral Leopoldstad en Elisabethstad,
terwijl de plantage-arbeiders het meest in Kivu aangetroffen worden. Over het
algemeen zijn de levensvoorwaarden van deze laatste categorie de minst
schitterende. Om de ontzaglijke aangroei van de grote centra te demonstreren, is
het voorbeeld van Leopoldstad het meest sprekend: 20.000 zwarten in 1923, 96.000
in 1945, 300.000 in 1955; men verwacht dat in 1960 Leopoldstad 500.000 inlanders
zal tellen, het uitbreidingsplan van de stad is berekend op 600.000. Dit zijn meestal
loontrekkenden. Hiervan komen er 24.000 uit de Evenaarsstreek en 12.000 uit de
Kasaï-provincie, dus meer dan 1000 km van Leo verwijderd. Verder kwamen er nog
4000 personen uit nog verder afgelegen oostelijke provincies, en vele tienduizenden
uit Angola en andere aangrenzende niet-Belgische gebieden. Zoals elders in Afrika
laten de zwarten zich aan de door Europeanen vastgestelde landsgrenzen weinig
gelegen liggen. Op een missiepost heb ik een jongen ontmoet die meer dan 1000
km te voet had afgelegd.
We staan hier dus voor een dubbel verschijnsel. Enerzijds grote migraties, vaak
over grote afstanden, uit de dorpen naar de industriële centra; anderzijds, daaruit
volgend, een geweldige aangroei van het aantal loontrekkenden, met als gevolg
een groeiend proletariaat. Thans woont reeds 1/5 van de bevolking van Kongo in
de stedelijke concentraties. Spoedig zal dit 1/4 zijn, waar het in 1939 slechts 1/10
bedroeg.
De motieven welke de zwarte naar de industriële centra drijven, zijn van velerlei
aard. De analyse hiervan mag ons niet doen vergeten dat dit geen alleenstaand
verschijnsel voor Kongo is: sinds het begin van de 19e eeuw is het een
wereldverschijnsel. Toch zijn er ook omstandigheden die specifiek Afrikaans
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zijn, en deze zijn van economische, sociale en psychologische aard. Op economisch
gebied geeft de stad en de industrie de mogelijkheid om een vaardigheid te
verwerven waarmee men zijn levensstandaard kan verhogen. Psychologisch worden
de inlanders gefascineerd door de moderne techniek en het moderne comfort: de
ene wil een fiets, een andere een naaimachine, of alleen maar een grotere
bruidsschat. Anderen worden aangetrokken door het woelige leven van de bars, de
muziek van de radio. Ze willen binnendringen in het rijk van de blanke. Vooral op
sociaal gebied willen ze zich losmaken van de traditionele stamverplichtingen, die
voor velen onverdraaglijk worden, van de schoonouders, van de familie. Zij die in
het dorp om een of andere reden verdacht worden of nagewezen of beschuldigd
van hekserij, trekken naar de stad, waar hun een nieuwe kans geboden wordt. De
betere bevoorrading en verzorging in de steden, de medische hulp geven aan allen
een zekere, zij het dan ook betrekkelijke, sociale stabiliteit.
Kan men zich tegen deze migratie verzetten? Moet men ze, zoals sommigen
voorstellen, verbieden? De grond van de zaak beoordelen wij hier niet, maar wij
menen dat verzet hier zou gelijkstaan met een gevecht tegen windmolens. Wij delen
in dit opzicht de opinie van dhr. Wigny: ‘Les mouvements de population ne sont pas
dus, en général, à l'instabilité du caractère, ou goût de l'aventure. Si les hommes
quittent leur terre natale, c'est pour vivre mieux. On n'a ni le droit, ni le pouvoir
d'empêcher cette recherche du mieux être. Même les objections d'ordre moral ou
culturel seraient inefficaces’. Wij moeten het feit erkennen en het niet willen
wegredeneren. We moeten alleen proberen, oplossingen te vinden om de kwade
gevolgen te temperen. Er moet een zeker evenwicht bewaard worden tussen de
plattelandsbevolking en de industriële agglomeraties. Daarom moet er naar gestreefd
worden, in de dorpen de levensstandaard op te voeren, zodat deze gunstig de
vergelijking kan doorstaan met de levensstandaard en het comfort van de steden.

Levensstandaard in de nijverheidscentra
Niet alleen hebben wij, tussen 1946 en 1956, vijf reizen naar Kongo gemaakt en
hadden wij aldus de gelegenheid om alle nijverheidscentra te bezoeken, doch
regelmatig ontvangen wij de rapporten van onze secretarissen ter plaatse. Het geeft
ons een kijk op de Kongolese toestanden die verschillende kolonialen uiteraard
moeten missen. Kongo is immers zo uitgestrekt, dat we er niet over kunnen oordelen
als over een homogeen geheel en nooit mogen vergeten dat er, evenals in Europa,
een oneindige verscheidenheid van situaties wordt aangetroffen. Wij hebben getracht,
de evolutie van Kongo op de voet te volgen, en kunnen besluiten dat de toestand
dagelijks verbetert: enorme inspanningen zijn er gedaan, mooie resultaten geboekt.
Maar dit belet niet dat er nog ontzaglijk veel problemen op een gunstige oplossing
wachten.
Inzake woningbouw verricht de Dienst voor Inlandse Wijken buitengewoon goed
werk. In Leopoldstad komen er 20 huizen per dag klaar. Het beeld van de ‘bidonvilles’
of de ‘shanty-towns’, dat zo karakteristiek is voor menige Afrikaanse stad, vervaagt
in Kongo. Doch voor velen zijn de woningtoestanden nog onmenselijk. De huizen
van de zwarten missen nog veel materieel comfort: geen water, geen elektriciteit.
De zwarten verlangen dat het moderne comfort niet beperkt zal blijven tot de blanke
stad, ze wensen meer dan een ‘betonnen’ hut
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en nemen geen vrede meer met huizen welke slechts voor vijf jaar gebouwd worden.
Op het gebied van de lonen is het zeer moeilijk een oordeel te geven over geheel
Kongo. Er bestaat een merkelijk loonsverschil tussen Leo, Kivu en Katanga, zoals
er ook een verschil bestaat tussen de lonen van de klerken (bedienden) en de
handarbeiders. Over het algemeen is de inlandse klerk er beter aan toe dan zijn
collega in België. Gemiddeld verdient hij 25 à 50% meer dan een Belgisch bediende.
Daarentegen verdient een landbouwarbeider per maand 200 tot 500 Fr., een
manoeuvre 250 tot 760 Fr., een gespecialiseerde arbeider 300 tot 1500 Fr. en een
geschoolde arbeider van 1000 tot 5000 Fr. Hierbij moet men bovendien steeds
rekening houden met de koopkracht van de respectieve lonen, die van de ene streek
tot de andere kan variëren: in Leo zijn de lonen hoger dan b.v. in Elisabethstad,
maar in deze laatste stad is de levensduurte lager.
Een van de grote gevaren die Kongo bedreigen, zijn de te lage lonen van de
geschoolde arbeiders in verhouding tot de hoge lonen van de bedienden. Dit heeft
niet enkel vérstrekkende gevolgen op louter economisch gebied, doch op
sociaal-cultureel gebied ontstaat er daardoor, tussen deze groepen, een groot
kasteverschil, dat voor de sociale structuur van de toekomstige Kongo fataal zou
kunnen worden. Goede vakscholen en degelijk technisch onderwijs kunnen hier
veel in verhelpen. Deze depreciatie van de geschoolde arbeid vindt ook gedeeltelijk
zijn oorzaak in het uitzicht van de blanke koloniale gemeenschap, waaraan de
zwarten zich spiegelen en waarin handenarbeid weinig aangetroffen wordt.
Bovendien houden de lonen geen rekening met het rendement of de produktiviteit,
en dit werkt als een domper op het persoonlijk initiatief en veroorzaakt misnoegdheid
bij de meer bekwamen.
Wat de sociale wetgeving betreft, dringen de staat en de patroons zich te veel in,
gegeven het weinige dat er op dit gebied bestaat. Hierdoor wordt aan de arbeider
alle vooruitzicht ontnomen. De sociale wetgeving is veel te paternalistisch ingesteld.
Aan de zwarte wordt bijna geen kans gegeven om zijn eigen moeilijkheden te
formuleren en op te lossen. In haar geheel is de sociale wetgeving nog erg primitief,
onvolledig en onvoldoende. Inzake pensioen en ziekte bestaan er nog geen wettelijke
regelingen. Het systeem van de kindertoeslagen kan aanleiding geven tot misbruiken,
daar er geen compensatiesysteem bestaat.
Inzake arbeidswetgeving doet men lofwaardige pogingen. De inspectie is daarbij
nog onvoldoende. Vaak is de vrijheid van deze inspecteurs voor een groot gedeelte
aan banden gelegd. De vrijheid van syndicale organisatie is in Kongo tot nog toe
praktisch een woord zonder inhoud. De organisatie van de syndicaten is nog zeer
rudimentair. Men zou van vele patroons ook een beter begrip mogen verwachten:
door hun gebrek aan medewerking maken ze de toepassing van de wet vaak zeer
moeilijk.
Een van de meest ernstige problemen dat in deze stedelijke centra rijst en dat
men vaak over het hoofd ziet, is dat van de vrijetijdsbesteding. Vele jongeren leven
niet in hun familie, zij verblijven bij vage familieleden, bij mensen van hun dorp of
bij toevallige kameraden. Het clan- en stamverband werkt, ofschoon verzwakt, toch
nog door in de stad. Familieleden komen uit de dorpen op bezoek om op kosten
van de zoon, van de broer te leven (‘parasitisme familial’, Balandier). De woonruimte
beperkt zich vaak tot de ruimte nodig om te slapen. Na elke betaaldag eten zij zich
de buik vol, voor de rest hebben zij honger. Hun
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kleren zijn tot het strikt minimum beperkt. Na de arbeid en op zon- en feestdagen
blijven zij niet thuis, waar immers geen gezelligheid heerst: er is niet eens elektrisch
licht. In de inlanderswijk is de verlichting al even karig: alleen de grote laan, die de
inlanderswijk doorkruist, is van een degelijke verlichting voorzien. De volledige
duisternis vanaf 6 uur geeft aanleiding tot zeer veel schadelijke gevolgen, ze
bevordert de criminaliteit. In de bars echter vinden ze gezelligheid, licht en muziek.
Kan men het hun dan kwalijk nemen dat ze daar hun ontspanning gaan zoeken?

De reactie op de nieuwe levenssituatie
De vraag hoe de zwarte arbeider op het geheel van zijn nieuwe levenssituatie in de
nijverheidscentra reageert, kunnen we in het bestek van een artikel niet grondig
behandelen. Ze houdt verband met het gehele probleem van het contact tussen
twee verschillende culturen. Slechts enkele trekken van die reactie stippen we hier
aan.
Gewoonlijk is de overgang van de brousse naar de stad heel bruusk. Voor velen,
zoals b.v. de arbeiders in de industrie van Katanga, die per vliegtuig uit
Ruanda-Urundi komen, is het slechts een kwestie van enige uren, voor de meesten
enige dagen, hoogstens weken. Reeds als kleine jongen hoorden zij in hun dorpen
vertellen over die grote stad, waar alles te krijgen is en die zij zich voorstellen als
de schat uit het sprookje. En plotseling, bijna zonder overgang, komen zij dan in
contact met de techniek en alles wat door deze techniek mogelijk wordt. De woning,
de kleding, het voedsel, het onderwijs, de cultuur, de ontspanning, dit alles is nieuw
voor hen en toch beantwoordt het niet aan hun verwachtingen. Naast zich zien zij
de blanke die altijd méér heeft, en dat meerdere verlangen zij ook. Ze leren aan het
geld een waarde toekennen welke alleen het gebruik ervan moest bepalen. Meer
dan eens geven Europeanen hun hierin het slechte voorbeeld.
De arbeid in groep, onder een discipline, onder de regelmatige tucht van een
werkplaats, maakt op hen een geweldige indruk. De zin van de arbeid zoals zij hem
begrepen hadden, verandert grondig. In hun dorp had elke arbeider zijn belang en
de resultaten van zijn arbeid waren onmiddellijk tastbaar. Zelf genomen initiatieven,
persoonlijke inspanning werden er onmiddellijk beloond. Zij werkten er in de clan,
in equipe. Het natuurlijke ritme werd geëerbiedigd, de fantasie kreeg haar plaats,
de vrucht van de arbeid was vlug verworven en verdeeld. De sociale betekenis van
de arbeid had er nog zijn concrete uitdrukking. In de fabriek daarentegen legt
niemand hun het nut uit van hun dagelijkse taak en zij begrijpen er niets van. Zij
werken wel in groepsverband, maar dit is niet hetzelfde als hun dorpsequipe. De
tucht van het werkhuis valt hun zwaar. Zij komt hun onbegrijpelijk en onmenselijk
voor. Zelfs bij lagere produktiviteit ligt het ritme vaak boven hun krachten, en dit
vindt zijn oorzaak niet alleen in hun ondervoeding maar ook in het feit dat ze niet
gewoon zijn aan regelmatige arbeid. Het loon staat voor hen niet in verband met
de inspanning welke zij leveren. Hoe zou er dan bij hen een beroepsgeweten
bestaan?
Komend uit de hem vertrouwde sfeer van de clan en nu geworpen in de
industriecentra, voelt de arbeider zich plotseling ‘geïndividualiseerd’ en
‘gemassificeerd’. Nadat hij van zijn eerste verbazing bekomen is, ontstaat een eerste
reactie: een collectief gevoel van ontevredenheid. Daaruit ontstaat een
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collectief gevoel van macht. Als vanzelf ontwikkelt zich daaruit een derde reactie:
het klassebewustzijn, waaruit gemakkelijk een vierde reactie kan geboren worden:
de klassenstrijd, verscherpt door een raciaal en nationaal bewustzijn: de blanke
wordt geïdentificeerd met de kapitalist, de uitbuiter, de onderdrukker.
De zwarte krijgt aldus de tendens om zijn echte of vermeende gebreken en
tekortkomingen, zijn mislukkingen en tegenslagen aan zijn zwart-zijn toe te schrijven,
terwijl de blanke daartegenover te gemakkelijk denkt dat al zijn fouten en vergissingen
voor de zwarten door zijn blank-zijn gedekt worden. Dat voelt de zwarte niet wanneer
hij in België komt: daar wordt hij als gelijke behandeld. Des te scherper zal hij het
weer aanvoelen wanneer hij in Kongo terugkomt. Dit verklaart, waarom de zwarte
de blanke wil benaderen en gelijken. In verband hiermede en samen met de
voortschrijdende vorming van gekwalificeerde arbeiders dreigt een gevaar: de
tragedie van de ‘kleine blanke’. Het aantal zwarten die de kleine blanken in
bekwaamheid en rendement benaderen en overtreffen, stijgt met de dag. Dat wordt
het drama van morgen.
Men doet zeer lofwaardige pogingen om de ‘colour-bar’ te doen verdwijnen en in
Leopoldstad mag men zeggen dat deze officieel niet meer bestaat of zo goed als
verdwenen is. Maar blanken en zwarten spelen niet in dezelfde ‘diapason’. Men
behandelt de zwarte als een kind. Dit voelt hij zeer scherp aan. Op sociaal gebied
is het verschil in huidskleur nog vaak het fundament van verschillende behandeling
en vergoeding. Een bekwame zwarte mecanicien vertelde mij dat hij opleiding moest
geven aan de zoon van de directeur, die vruchteloos hogere studies had beproefd,
nu nauwelijks twintig jaar was en toch reeds 10.000 Fr. per maand verdiende. ‘Is
dit rechtvaardig?’ vroeg hij me. Dit is geen alleenstaand voorbeeld. En de zwarten
worden er zich van bewust. Men kan niet zeggen dat zij reeds een publieke opinie
hebben over de gebeurtenissen op het internationale plan, maar zeker over wat er
gebeurt in hun eigen land. Het succes van Conscience Africaine is daar niet vreemd
aan. Wij weten ten slotte niet, wat zij 's avonds rond het vuur vertellen.

Onze houding
De zwarte moet de plaats krijgen waarop hij recht heeft, en dit zowel in het
administratieve, het economische en het sociale leven. Een zelfde bekwaamheid
moet hem dezelfde mogelijkheden geven. Een sterke sociale organisatie van
arbeiders, voor en door de zwarten, onder hun verantwoordelijkheid, moet in het
leven geroepen worden. Zij zelf moeten de toekomst van de vakbeweging in Kongo
bepalen en het zou verkeerd zijn, louter Belgische categorieën te willen overplanten.
Syndicale vrijheid moet worden toegestaan. Ook de zwarten hebben het recht,
vergissingen te begaan. Het is beter dat zij door vergissingen leren, dan dat zij niets
doen. Aan hen die tegenover de syndicaten in Kongo wantrouwig staan, antwoorden
wij: is het niet beter nú een griep dan later de cholera?
De patroons maken de zwarten drie verwijten: gebrek aan beroepsgeweten,
verspilling van het loon, belachelijke naäperij van de gedragingen van de Europeaan.
Wij zijn overtuigd dat al deze kinderziekten zullen overwonnen worden door aan
de zwarten verantwoordelijkheid te geven, hun toe te laten vergissingen te begaan
en die dan, samen met hen, recht te zetten.
Het hangt van de blanken af of, de dag dat wij Kongo lijfelijk moeten verlaten,
onze ideeën er zullen blijven.
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Internationale kroniek
Amerika en West-Europa
Agonizing reappraisal
Dr. Sylvain Plasschaert
Aspirant bij het Nationaal Fonds voor wetenschappelijk onderzoek
IN december 1953 stak John Foster Dulles, op de Nato-raad te Parijs, dreigend de
vinger op, en verklaarde dat, indien West-Europa (lees: Frankrijk) zich onwillig bleef
betonen tegenover de Europese integratie (lees: Europese
Verdedigingsgemeenschap), de U.S.A. ertoe genoopt zouden worden, hun
buitenlandse politiek aan een ‘agonizing reappraisal’, een pijnlijke herwaardering,
te onderwerpen.
Ofschoon het E.V.G.-ontwerp door de Franse Assemblée onder de valbijl werd
gelegd, bleef de aangekondigde Amerikaanse ‘New Look’ voorlopig opgeborgen.
Deze nieuwe politiek zou de banden met onwillige westerse bondgenoten veel losser
maken en slechts steunen op enkele beproefde partners: Spanje, Formosa, Turkije,
eventueel West-Duitsland, hopelijk Groot-Brittannië. Repressief en zelfs preventief
zouden op de knooppunten krachtige, mobiele strijdkrachten, uitgerust met
atoomwapens van een ‘massieve, ogenblikkelijke vergeldingskracht’, worden ingezet.
Een dergelijke politiek, waarin isolationistische ondertonen doorklinken, bleek reeds
vanaf 1954 tot onmacht gedoemd, omdat het nucleair evenwicht tussen de U.S.A.
en Sovjet-Rusland het exclusief gebruik van A-wapens uitschakelde. Deze politiek
werd bovendien psychologisch voorbijgestreefd door Boelganins en Kroestsjefs
glimlachpolitiek uit de gouden jaren van de vreedzame coëxistentie, welke na Stalins
dood werd ingezet, in Genève 1955 culmineerde en in Budapest 1956 vroegtijdig
en plotseling werd afgebroken.
Het was noch de eerste noch de laatste maal dat de Amerikaanse staatssecretaris
sprak op de ‘hem vertrouwde, plompe en onvoorzichtige manier’, zoals The
Economist van 8 december 1956 het voorzichtig uitdrukte. De in Europese kringen
algemeen verspreide afkeuring van Dulles' tactloze en ontijdige opmerkingen vormde
het zoveelste symptoom van de latente spanningen die de complexe verhouding
tussen Europa en de U.S.A. kenmerken.

Spanningen tussen de U.S.A. en Europa
Deze spanning kwam tot een gevaarlijke ontlading tijdens de Suezcrisis, toen de
U.S.A., in de U.N.O., ondubbelzinnig en, ondanks de gebeurtenissen in Hongarije,
samen met Sovjet-Rusland, de Frans-Britse operatie veroordeelden. Meer dan
Boelganins schaamteloos ultimatum, meer dan de zwakke Egyptische weerstand
en de verontwaardiging van de Arabische staten, heeft Eisenhowers woede trouwens
het failliet van de Suezonderneming bewerkt. Suez heeft, zwart op wit, en
ogenschijnlijk brutaal, het volgende aangetoond:
1. Zelfs indien de Frans-Britse operatie voldoende zou kunnen gerechtvaardigd
worden, hebben Eden en Mollet althans één piramidale flater begaan:

Streven. Jaargang 10

763
wereldpolitieke oplossingen voor mogelijk te houden zonder de macht en de mogelijk
ongunstige reactie van de twee wereldgroten, de Sovjet-Unie en vooral de U.S.A.,
in de equatie te betrekken. Het was onzinnig en gewaagd een schaakpartij te spelen
zonder de steun of minstens de ruggespraak van de U.S.A., het westerse
koninginnestuk.
2. De macht en het morele gezag van het versnipperde West-Europa zijn fel
achteruitgegaan.
3. De Amerikaanse ‘New Look’ wordt thans te Washington op de politieke
tekenplank gelegd en neemt reeds bepaalde herkenbare vormen aan, als b.v. de
Eisenhower-doctrine voor het Midden-Oosten; het verzaken aan de gewelddadige
bevrijdingspolitiek van de satellietstaten, ondanks de vroegere vaak herhaalde
‘liberationistische’ slogans; het zoeken naar een nieuwe vriendschappelijke
verhouding met de onderontwikkelde landen, waar eindelijk de klemtoon van het
militaire naar het economische vlak wordt verlegd. Andere facetten van de New
Look blijven nog vaag: de mogelijkheid van een normalisering der betrekkingen met
Mao-China, met Nehru als pleitbezorger; rechtstreekse onderhandelingen met de
Russen, over een Europees veiligheidsplan, waarbij Midden-Europa, Duitsland
inclusief, zou worden gedemilitariseerd en geneutraliseerd (cfr. de indiscreties van
Harold Stassen). Belangrijke wijzigingen waren trouwens reeds vóór Suez
aanwijsbaar. Alleen werd de verwezenlijking ervan door de lange verkiezingsperiode
opgeschort. Na een reis in Zuid-Oost-Azië verklaarde Foster Dulles in maart 1956
(‘quantum mutatus ab illo’) dat de neutrale landen het recht hadden om een neutrale
houding aan te nemen en dat deze stellingname voor de U.S.A. veel voordeliger
was dan een pro-communistische keuze.
4. Suez heeft, zoals aangestipt, de reeds bestaande wrijvingsvlakken van latente
spanningen tussen Amerika en West-Europa, overmatig verhit. De Atlantische
alliantie werd hard uit de voegen gerukt. Maar voor een aandachtig waarnemer
waren de diepe oorzaken van dit misverstand reeds aanwezig, lang vóór Suez en
zelfs vooraleer Foster Dulles het Staatsdepartement in handen kreeg.

Europese verwijten
Het zondenregister van de U.S.A. in bepaalde Europese ogen, is lang en gevarieerd.
Er zijn weinig sectoren van de wereldpolitiek, waar de U.S.A. niet in mindere of
meerdere mate werden bekritiseerd of ontevredenheid en ongerustheid wekken.
De hiernavolgende catalogus is dan ook niet exhaustief, maar bevat alleen de meest
actuele problemen.
Men verwijt de U.S.A.:
Simplistische naïveteit: in hun anti-kolonialistische houding offeren zij de Europese
belangen op aan onstabiele, onmondige ‘democratieën’. Ook het ongeduldig
verlangen naar de Europese integratie vormt een dagdroom, die de complexe
Europese toestanden over het hoofd ziet.
Zelfgenoegzame voortvarendheid: de strategie van massieve vergelding was
inoperant en gevaarlijk; de bevrijding van de satellietstaten een vrome wens, zolang
het corrolarium van een derde wereldoorlog niet wordt aanvaard.
Rigiditeit: in de houding t.a.v. communistisch China; in de ongenuanceerde visie
op het wereldcommunisme, dat vooral voor arme, onontwikkelde landen een grote
bekoring vormt, meer op economisch dan op politiek gebied; in de
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exclusieve nadruk welke gelegd wordt op militaire allianties, zoals het Bagdad- en
Manilapact.
De gespletenheid tussen de moralistisch-legalistische precepten en de
machtspolitieke elementen in de U.S.A.-politiek. De zwart-wit techniek, onder het
motto ‘wie niet met ons is, is tegen ons’: de preektoon waarmee Amerikaanse
staatkundige idealen worden aangeprezen, is ongenuanceerd, zegt men. Kan men
die eenheid en zuiverheid van doelstelling - vrijheid, democratie - nog terugvinden,
wanneer de U.S.A. de Westerse democratieën, Shyghman Rhee, Franco en
desnoods Tito onder één zelfde banier scharen, en de eigen onvolmaaktheden, de
rassensegregatie, de Mc Carthy-hysterie en de hoge tariefmuren vergeten?
Ten slotte een gebrek aan vooruitzicht: de toenadering tot New Delhi komt laat;
de explosieve crisistoestand in het Midden-Oosten werd niet bijtijds ingezien en
gecureerd; de Amerikaanse buitenlandse politiek, bovendien verlamd door de
Presidentsverkiezingen en de ziekte van Foster Dulles, bevond zich in een vacuum,
1)
toen de vijandelijkheden begonnen in oktober 1956 .
Vele van deze aantijgingen zijn ongetwijfeld gegrond. Bepaalde U.S.A.-initiatieven
hebben ongelukkige effecten gesorteerd, terwijl voor andere problemen, die
onverwacht oprezen niet aanstonds een aangepaste, doelmatige en geïnspireerde
politiek voorhanden bleek.
Een groot gedeelte van het odium wordt gelegd op staatssecretaris Dulles, stellig
een der meest onpopulaire personen in West-Europa. En terecht. Dulles' tactloosheid
heeft het psychologisch klimaat van vertrouwen en samenwerking in het westerse
kamp helpen vertroebelen.
Staat de persoon van President Eisenhower, om zijn gematigde denkbeelden, in
Europese ogen buiten alle verdenking, dan blijkt toch dat de eerste twee jaren van
de Eisenhower-administratie de Europees-Amerikaanse betrekkingen niet hebben
bevorderd. Twintig jaar lang, tijdens een periode waarin Roosevelts New Deal en
Trumans Fair Deal grondige wijzigingen in het Amerikaanse sociale bestel brachten,
en waarin de U.S.A. als nooit te voren tegenover wereldproblemen van allerlei aard
kwamen te staan, hebben de Republikeinen een steriele oppositiepolitiek moeten
voeren. Psychologisch en materieel onvoorbereid, namen ze in november 1952 de
hefbomen van het Amerikaanse leiderschap in handen. De mogelijkheden die de
internationale sitlatie aan de westerse diplomatie bood - onvaste koers in het Kremlin
na Stalins dood in maart 1953 - werden niet voldoende benut. Temeer daar President
Eisenhower, van het militaire naar het politieke slagveld overgestapt, zich in zijn
nieuwe functie aanvankelijk onwennig toonde, en dat, binnen de Republikeinse
Partij, de strijd tussen de gematigde Eisenhower-vleugel en de isolationistische,
conservatieve Oude Garde nog in volle hevigheid zou woeden, tot het verbleken
van Mc Carthys ster in de tweede helft van 1954.
Maar de Europese kritiek loopt in twee opzichten mank. Enerzijds vergeten
sommigen dat de Europese diplomatie evenmin het monopolie van wijsheid en
doelmatigheid bezit. Een lange traditie van wereldpolitieke verantwoordelijkheid is
nog geen absolute waarborg voor een juiste politiek, zoals Edens Suezoperatie

1)

We mogen echter niet vergeten dat vele vooraanstaande Amerikaanse intellectuelen, en zelfs
staatslieden, ook duchtig aan zelfkritiek doen: Adlai Stevenson; George Kennan, een van
Trumans topadviseurs, architect van de ‘indijkings-politiek’; soms Walter Lippman, de
gezagvolle commentator van de New York Herald Tribune Zelfs Foster Dulles heeft onlangs
‘mea culpa's’ geslagen.
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aantoont. En anderzijds is het een grote flater, de Amerikaanse politiek te willen
formuleren naar Europese doelstellingen en maatstaven. Alsof de buitenlandse
politiek van de U.S.A. een Europese zijn moet en niet, bij bepaling, een Amerikaanse
zijn mag. Rekening moet worden gehouden met belangrijke factoren, die de
Amerikaanse buitenlandse politiek op een constante wijze beïnvloeden, ongeacht
wie te Washington het roer in handen houdt, zelfs indien in 1952 een
Stevenson-Acheson-ploeg, Europa genegen, uit de stembus ware gekomen.
Met het oog op de noodzakelijke reconstructie van de geschokte
Amerikaans-Europese betrekkingen, moeten derhalve ook vele Europese kringen
hun oordeel over de Amerikaanse politiek aan een ‘agonizing reappraisal’
onderwerpen. Daartoe is een juist inzicht in de Amerikaanse wereldpolitieke realia
noodzakelijk. Enkele van deze aspecten willen we, in het licht van recente
gebeurtenissen, hier even bespreken.

Voorkeur voor Azië en Zuid-Amerika
De ‘geworpenheid’ van de U.S.A. op de aardbol, het banale feit dat het Amerikaanse
grondgebied door bepaalde coördinaten is begrensd, vormt een kapitale factor tot
het beter begrip van hun verhouding tot Europa. De Verenigde Staten liggen in een
andere hemisfeer, vormen met Canada en Mexico een compacte massa, welke, zij
het dan ook slechts door de dunne draad der Zuid-Amerikaanse dwergstaten, met
het Zuid-Amerikaanse vasteland verbonden is. Tevens kijkt het U.S.A.-territoor uit
op twee oceanen, de Atlantische en de Pacific. In de U.S.A. wordt het economische
en politieke zwaartepunt stilaan van Oost naar West verlegd. Het groeiritme van
het Midden-Westen en van het Verre-Westen slaat sneller dan langs de Atlantische
kust. De economische ontsluiting van de woestijnstreken in het Zuid-Westen en,
weldra, dank zij de geprojecteerde kanalisering van de Sint-Laurensstroom, het
doorstoten van de transatlantiekers tot Chicago en het gebied van de Grote Meren,
zullen deze verschuiving naar het Westen nog verhevigen.
In dit perspectief gezien, is het stijgend belang te begrijpen dat aan Azië en, meer
in het bijzonder, aan het Verre Oosten wordt toegekend. Deze belangstelling dateert
trouwens niet van vandaag. De Spaans-Amerikaanse oorlog (1898) stelde President
Mc Kinley in het bezit van de Filippijnen, alsook van enkele strategisch-belangrijke
eilanden in de Stille Zuidzee. Daardoor verkregen de U.S.A. onmiddellijke en tastbare
belangen en verantwoordelijkheden. Er was verder het ontzaglijke Chinese Rijk,
verdeeld en zwak, dat toentertijd de begerenswaardige inzet vormde voor de
machtsstrijd tussen de grote mogendheden, Engeland, Frankrijk, Japan en Rusland.
Dit leidde tot de wedloop om het verkrijgen van vlootbases en handelsconcessies
op het Chinese vasteland en de vele verwikkelingen die daaruit voortvloeiden, zoals
de Chinees-Japanse oorlog (1894-1895), het Japans-Russische conflict (1904-1905),
de opstand van de Boksers (1900). In 1899 publiceerde de Amerikaanse
staatssecretaris John Hay de beroemde ‘open-door’ nota's, waarin hij het belang
onderstreepte dat de U.S.A. hechtten aan de integriteit van China en aan een
niet-discriminerende handelspolitiek.
Aan China, strategische springplank voor de overheersing van Zuid-Oost-Azië
en van de Filippijnen, en politiek tegenwicht tegen de Russische en de Japanse
expansiezucht, zijn de Amerikanen steeds belang blijven hechten. De
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rode metamorfose van China was niet alleen objectief gezien de grootste zegepraal
van het communisme sinds de tweede wereldoorlog, maar werd in de U.S.A. ook
als een bijzonder bittere ontgoocheling ervaren. Vooraf hadden pogingen tot
bemiddeling tussen Tschang en Mao (o.a. door Generaal Marshall) schipbreuk
geleden, en de militaire oplossing had Tschang, ondanks een 2 miljard-dollarhulp
niet kunnen doorzetten. In november 1948 wapperde te Moekden de hamer-en-sikkel.
In oppositiekringen in de U.S.A. - de Republikeinse Oude Garde en meer bepaald
de ‘China-lobby’ - was de reactie zeer scherp. Vooraanstaande ambtenaren, zoals
Owen Lattimore, werden van verraad beschuldigd. Zelfs voor Marshall en Acheson
waren de kwalitatieven vaak niet vleiender.
De kapitale fout van de U.S.A.-politiek bestond er niet in, Mao en Tschang,
1945-1947, te hebben willen verzoenen, wel echter, tijdens de oorlog alle krachten
te hebben geconcentreerd op de nederlaag van de Japanners, zonder de
binnenlandse politiek in China te consolideren. Het gevolg daarvan was dat een
na-oorlogs machtsvacuum ontstond, waar de communistische expansie slechts een
lemen Chinese Muur als weerstand ontmoette.
De huidige strakke U.S.A.-houding tegenover Mao-China in verband met het
U.N.O.-lidmaatschap (hoelang nog?) moet tegen de achtergrond van deze
China-U.S.A. verhouding worden gezien. Zoals het vasthouden aan Formosa op
louter strategische gronden steunt.
Het politieke en culturele klimaat, de economische ontwikkelingsgraad van Latijns
en Angelsaksisch Amerika verschillen grondig. Toch is de internationaal-politieke
verbondenheid tussen Noord- en Zuid-Amerika een constant gegeven, dat in
hoofdzaak door de geografische ligging wordt gepostuleerd.
Meer nog dan West-Europa is Zuid-Amerika, producent van grondstoffen,
aangewezen op de U.S.A. De militaire en politieke macht van de U.S.A. vormt de
sterkste schutsmuur voor de integriteit van de Zuid-Amerikaanse republieken. De
Monroe-leer in 1823 was niet alleen een anti-kolonialistische principeverklaring aan
het adres van de Europese mogendheden, maar tevens de bevestiging van de
betekenis van Zuid-Amerika voor de ‘vrede en veiligheid’ van de U.S.A. zelf. De
Pan-Amerikaanse Unie is de hedendaagse uitdrukking van die natuurlijke
internationaal-politieke verbondenheid tussen Noord- en Zuid-Amerika, alle
spanningen ten spijt.

Anti-kolonialisme
De U.S.A. zijn de eerste kolonie die zich van het moederland losrukte. Deze factor
verklaart in belangrijke mate de anti-kolonialistische koers, die de U.S.A. steeds
hebben gevoerd en waarvan de stellingname in het Suez-conflict weer eens een
overtuigende illustratie heeft gegeven. Hadden de U.S.A. in Indonesië, in
Noord-Afrika, in de Voogdijraad, hun gezag niet reeds aangewend om de politieke
zelfstandigheid van de koloniën te bevorderen? Het schot dat op 19 april 1775 te
Concord werd afgevuurd en het startsein was voor de Amerikaanse vrijheidsoorlog
(1776-1783) laat werkelijk zijn echo nog steeds weerklinken. ‘Dit schot elektrificeert
de wereld nog steeds’, verklaarde Vice-President Nixon onlangs in een pro-Arabische
rede.
Deze U.S.A. houding, welke aan een in se lofwaardig ideaal ontspruit, valt echter
op door haar ongenuanceerd en naïef karakter. Deze denkfout ontstaat
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omdat de U.S.A. hun eigen ontvoogding toepassen als patroon voor het
onafhankelijkheidsstreven van andere koloniale volkeren. Men vergeet dat de
omstandigheden anders waren: de kolonisten van de 13 koloniën kenden een hoge
graad van culturele ontwikkeling, economische welstand en politieke rijpheid. Ze
behoorden tot hetzelfde ras, en in hoofdzaak tot dezelfde natie als het moederland.
Ze protesteerden tegen de lagere status, die hun vanuit Londen werd opgelegd. Ze
wilden zich losrukken uit het mercantilistische keurslijf.
Het beeld van vele ‘jonge democratieën’ uit Azië en Afrika vertoont meestal andere
kleuren: politieke onrijpheid en onstabiliteit; vermolmde, feodale sociale structuren;
een gestagneerde economie, waarin kamelen en muilezels het ritme aangeven. In
die omstandigheden was het normaal, dat de grote verwachtingen, die de U.S.A.
in de onafhankelijkheid van deze landen hebben gesteld, dikwijls op een bittere
ontgoocheling zijn uitgelopen. Want, alhoewel het ‘juridische’ kolonialisme stilaan
uit de realiteit naar de geschiedenisboeken wordt teruggedrongen, vertoont de
balans van het kolonialisme niet enkel passiefposten, en is het toekennen van
soevereiniteit en een U.N.O.-zetel geen toverformule, waarmee zo maar een
gezonde, levenskrachtige democratie in het leven wordt geroepen.

Eigenbelang
En de Amerikaanse economische belangen en politieke winstoogmerken? Spelen
deze niet een overwegende rol in de Amerikaanse buitenlandse politiek? De
opstopping van het Suezkanaal betekende een winstgevende olietransfusie ten
gunste van de Texas-producenten. De Jemenitische incursies aan de betwiste,
petroleumrijke Jemen-Aden grens worden geleid en gefinancierd door Saoedi-Arabië,
dus door de Amerikaanse Aramco Co. Kortom, volgens de Europese kritiek, vult
het Amerikaanse economische imperialisme het vacuum, dat door het uitdrijven van
de Europese mogendheden wordt geschapen.
Deze uitspraak bevat veel waarheid. Maar zij moet tot de juiste verhoudingen
worden teruggebracht. Het is immers onrealistisch en onrechtvaardig, te eisen, dat
de U.S.A. zich niet door hun eigen belangen - politieke veiligheid, buitenlandse
invloedssferen, economische voordelen - zouden laten leiden. Op eigenbelang
grondden toch ook de Fransen en de Britse Tories hun Suezinterventie.
De U.S.A.-politici hebben het recht, en tegenover de Amerikaanse burgers de
plicht, om de Amerikaanse belangen bij prioriteit te behartigen. Dat deze belangen
niet steeds samenvallen met die van afzonderlijke Europese staten of van
West-Europa als geheel, kwam in 't verleden reeds dikwijls voor. De recente
gebeurtenissen leveren de proef op de som. Op de jongste Nato-raad, december
1956, heeft Dulles nadrukkelijk verklaard, dat de U.S.A., hoezeer zij ook de spoedige
wederopbouw van de westerse alliantie wensen, zich nochtans het recht
voorbehouden om een afzonderlijke politiek te voeren, daar waar Amerikaanse
belangen zulks vereisen.
Machtspolitieke elementen en belangenbehartiging stroomlijnen stellig de
Amerikaanse buitenlandse politiek. Doch men moet zich hoeden voor overdrijvingen
en veralgemeningen. Want meer dan b.v. andere grote mogendheden, kan men in
de U.S.A.-politiek tot op zekere hoogte een welgemeend, zij het soms ietwat naïef
altruïsme als drijfveer herkennen. De U.S.A. willen de maatschappelijke waarden,
waarop zij werden gebouwd - vrijheid, gelijkheid, de-
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mocratie en recht op geluk - propageren en uitdragen aan andere volkeren. Amerika
is ‘the home of the brave’, ‘the country of opportunity for the common man’. Ook
anderen moeten daaraan deelachtig worden. Aan dit altruïstisch facet moet, bij de
waardering van de Amerikaanse politiek, aandacht worden besteed. Het verklaart
de hybridische versmoltenheid van machtspolitiek en moralistisch-legalistische
elementen, die wij boven aanstipten.
Over het Marshall-plan b.v. werd veel goeds verteld. Maar ook veel kwaad, en
niet enkel door de Russen. Eigenbelang, heette het. En inderdaad, de economische
heropbeuring van West-Europa was een doelmatig wapen om de dreiging van het
Russische bolsjewisme te stuiten, en Amerikaanse zakenkringen hebben baat bij
een koopkrachtige Europese economie. Maar men bedenke tevens, dat de
Marshall-fondsen gevormd werden uit de belastingopbrengst. De doorsnee
Amerikaanse belastingbetaler, de handelaar uit San Francisco of de farmer uit
Nebraska, ziet niet zo gemakkelijk het verband tussen de fiscale ambtenaar en de
noodzakelijkheid van de Marshall-hulp. Is de Europese publieke opinie reeds zo
vatbaar voor een hogere politiek, en bereid om de reeds nijpende belastinggordel
nog dichter toe te snoeren, om tot zijn eigen voordeel in de ondervoede Aziatische
landen de weerstandskracht tegen het rode virus te versterken?

Politieke volwassenheid
Een ander kapitaal feit moet bij de beoordeling van de U.S.A.-politiek worden
betrokken: het relatief recente optreden van de U.S.A. op het internationaal toneel.
Met alleen de traditie van een rustige, probleemloze, isolationistische 19e-eeuwse
politiek achter zich, kwamen de U.S.A. na de tweede wereldoorlog tegenover de
harde realiteiten van een wereldpolitiek te staan, die kracht, wijsheid en
alomtegenwoordigheid vereisen.
De tijdspanne 1900-1950 kan worden gesynthetiseerd als de langzame
overschaduwing van de zonnekant van het isolationistische verleden door de offers
van de ‘total involvement’ (Stevenson). In 1917 werden de U.S.A. in de oorlog
meegesleurd, toen hun vitale zeevaartlijnen met West-Europa door de onbeperkte
duikbootoorlog werden bedreigd. Maar Wilson werd na de oorlog verloochend door
het Congres en de kiezers. Na de tweede wereldoorlog werd de strijd verder gevoerd
tussen de isolationisten en de internationalisten, vooral binnen de Republikeinse
partijrangen. De schrale zege van Generaal Eisenhower op de Chicago-conventie
van 1952 over Senator Taft, leider van de rechtse Oude Garde, betekende echter
de doodsteek aan de onrealistische en door de gebeurtenissen achterhaalde
afzonderingspolitiek.
De snelle, revolutionaire metamorfose van de Amerikaanse buitenlandse politiek
kan worden afgelezen uit de geschiedenis van een invloedrijke Amerikaanse familie.
Cabot Lodge Sr., Senator, kelderde Wilsons Volkenbondsproject. Zijn kleinzoon
Cabot Lodge Jr., is thans vast U.N.O.-vertegenwoordiger.
Ook de Amerikaanse publieke opinie wordt langzamerhand politiek volwassen.
De volksmassa in de U.S.A. realiseert zich dat de U.S.A., in hun eigenbelang, grote
verantwoordelijkheden moeten opnemen en daarbij zelf de grootste last moeten
dragen. Dit betekent, in concreto, hoge belastingen, zelf-discipline om het
economisch organisme gezond te houden, lange dienstplicht, eventuele inzet van
Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten of andere verwijderde gebieden. Stilaan
dringt de overtuiging door dat de implicaties van de buiten-
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landse politiek voor de U.S.A. van meer vitaal belang zijn dan vele binnenlandse
politieke vraagstukken.

Mariage de raison
Op 6 november boden de Amerikanen zich in recordopkomst ter stembus aan. De
Amerikaanse politiek werd van een zware hypotheek van onzekerheid en inertie
verlost. In zijn mandaat opnieuw bevestigd en politiek sterker dan ooit, kon
Eisenhower zijn actie voortzetten. Op diezelfde ‘kwade dinsdag’ culmineerden de
Suez-crisis en het Hongaarse drama. Beide gebeurtenissen versnelden de
‘reappraisal’ van de Amerikaanse buitenlandse politiek, die reeds sinds het voorjaar
1956 in de maak was.
Een vaste tendens, waarschijnlijk onomkeerbaar, tekent zich af: de Amerikaanse
‘reappraisal’ is voor Europa ‘agonizing’, omdat de U.S.A., in het formuleren en
doorvoeren van hun politiek, aan Europa een verminderde belangstelling toekennen.
De nadruk wordt verlegd naar Azië. De politiek wordt in een ‘long-run’-perspectief
gesteld. Het leidmotief van Stevenson in 1952, nl. dat de evolutie van de
onderontwikkelde landen, en meer bepaald van India, de uitslag van de wereldstrijd
tussen het communistische blok en de westerse democratieën zal bepalen, wordt
nu door de Eisenhower-administratie mede ondertekend en in praktijk gebracht.
De Amerikaanse visie en oplossingen zullen steeds van de Europese blijven
verschillen, omdat de U.S.A. worden geconfronteerd met problemen die het globale
wereldbeeld tot omtrek hebben en waarin Europa enkel een segment vormt. Hoe
kleiner de relatieve macht van Europa wordt, hoe geringer ook zijn plaats in de
Amerikaanse waardenschaal.
Toch verliest het Atlantische bondgenootschap zijn bestaansreden niet, en blijft
de voortzetting ervan noodzakelijk. Voor West-Europa op de eerste plaats: de U.S.A.
blijven de sterkste westerse militaire macht en de voornaamste afweer tegen de
bolsjewistische grijparmen. Voor Amerika zelf: het kan Europa de rug niet toekeren
zonder zijn eigen belangen op onherstelbare wijze te schaden. Dat Washington zich
daarvan bewust is, bewijzen de Amerikaanse bezorgdheid om de Nato uit het
Suez-slop te halen, de vriendelijke aanmoediging voor de verse Europese
integratieplannen en de pogingen om in het Algerijnse geschil én de geit én de kool,
de Bandoengstaten en Frankrijk, te sparen.
Vooral deze laatste opgave, bijna een cirkelkwadratuur, zal een geïnspireerde
staatsmanszin vereisen. De West-Europese staten hebben het recht, van Washington
begrip te vragen voor hun eigen problemen en inzichten, omdat de aangelegenheden
in het Midden-Oosten complex zijn en geen simplistische oplossingen verdragen.
Indien de droom van een bestendige ‘mariage d'amour’ tussen de Atlantische
partners voorgoed is vergaan, blijft een ‘mariage de raison’ nochtans een
levensnoodzakelijkheid. Ook Europa moet een oprechte bijdrage leveren tot het
herstellen van de geschokte verhoudingen: door ootmoedig te aanvaarden dat de
Europese macht is geslonken en dat de U.S.A. de sterkste anti-Russische afweer
uitmaken; door de Europese eenmaking te smeden; door niet langer te eisen dat
de Amerikaanse buitenlandse politiek Europees zou zijn; door inzicht in de
congenitale realia van de U.S.A.-politiek waarvan we er hier enkele hebben
geschetst.
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Wetenschappelijke kroniek
‘Pijnloze baring’ en Materialistische Mensbeschouwing
A.W.M. Mélotte-Athmer
Psychiater-Neurologe
HET zal de oplettende lezer wellicht verbazen, opnieuw een artikel onder ogen te
krijgen over een onderwerp, waarover in een vorig nummer van dit blad door dr. F.
Peeters is geschreven. De reden hiervan is, dat er tegen het artikel van Peeters
zeer ernstige bezwaren zijn in te brengen, zowel van medisch-wetenschappelijke
als van levensbeschouwelijke aard. Zijn artikel is zelfs te beschouwen als een wolf,
die in schaapsklederen gehuld door een achterdeurtje is weten binnen te dringen
in een principieel katholiek tijdschrift. De door hem weergegeven theorie is gebaseerd
op een dialectisch-materialistische levensbeschouwing; en de door de communisten
gepropageerde ‘pijnloze baring’ wordt door hen welbewust beschouwd en gebruikt
als een middel ter verbreiding van deze levensbeschouwing. Dit moge blijken uit
de volgende zinsnede van de journalist-psycholoog J. de Leeuwe, die in een der
nummers van de Geneeskundige bladen van 1955 schreef: ‘Stellig vormt elke
geslaagde pijnloze bevalling door psychoprofylaxe volgens de hier voorgestane
methode een argument voor de juistheid van de dialectisch-materialistische leer en
werkwijze. Maar dat is een conclusie, die de moeder en haar omgeving eventueel
zelf maar moeten trekken. Het is mogelijk, dat de Kerken het “gevaar”, dat zo'n
conclusie getrokken wordt, groot achten, maar voor de Franse Kerken is het tot
dusver geen aanleiding geweest om de methode Welwowski in de ban te doen.
Kerkelijke leiders zouden ook een slechte kans maken, indien zij wegens het “gevaar”
van een eigen conclusie van de jonge moeder of haar omgeving in
dialectisch-materialistische zin de vrouwen zouden willen afhouden van pijnloos
bevallen. Anders zou dit echter worden, indien psychoprofylactici de onvergefelijke
fout zouden maken, in hun praktijk de godsdienst aan te vallen of te discrimineren’.
Op de gedachtengang van de psychoprofylactici is gegronde kritiek te leveren.
Om te beginnen gaat Welwowski uit van de hypothese, dat de normale bevalling
geheel pijnloos is. Dit kan hij in geen enkel opzicht bewijzen. De vrouwenarts Peeters
geeft in zijn artikel al te kennen, dat perifere factoren ook een rol spelen en dat hun
realiteit niet ontkend kan worden. Het is echter in feite zo, dat de plaatselijke prikkels
in de baarmoeder en omgeving de oorzaak zijn van de baringspijn. De anatomie,
fysiologie en pathologie van het zenuwstelsel bewijzen dit. De baarmoeder is
buitengewoon rijk aan zenuwen, die de prikkels via het ruggemerg naar de hersenen
geleiden. Bij ziekten van het zenuwstelsel, waarbij juist de pijnbanen van het
ruggemerg gestoord zijn, zijn de bevallingen absoluut pijnloos. Ook wanneer door
verdoving de onderste helft van het ruggemerg wordt uitgeschakeld, worden geen
baringspijnen gevoeld. Het staat wetenschappelijk vast, dat de normale baring met
pijn gepaard gaat. De baringspijn heeft een belangrijke beschermende functie en
komt niet alleen bij mensen, doch ook
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bij de hogere zoogdieren voor. Bij wijze van uitzondering komen er soms plotselinge
bevallingen voor, die heel weinig pijnlijk zijn.
In het artikel van de vrouwenarts Peeters komen vele beweringen voor, die
wetenschappelijk niet gefundeerd zijn. Het zou bepaald vervelend worden, om in
een niet-medisch tijdschrift op alle punten in te gaan. In plaats daarvan lijkt het
nuttiger, om te trachten een zo helder mogelijke uitleg te geven van wat er eigenlijk
gebeurt bij het ‘pijnloos’ maken van de bevalling.
Rond 1933 ontdekte dr. Grantley Dick Read, dat de toepassing van bepaalde
spierontspanningsoefeningen tijdens de bevalling een bijzonder kalmerende invloed
had en de pijnbeleving der moeders sterk verminderde. Hij liet de vrouwen oefenen
in de ‘progressive relaxation’, zoals die door Jacobson is beschreven. Deze
oefeningen komen overeen met de ‘Konzentrative Selbstentspannung’, volgens
Schultz; of met de ‘actieve tonusregulatie’, die in Nederland wel wordt toegepast bij
bepaalde zenuwpatiënten; of ook met de ‘psychoprofylactische methode’, zoals die
gepropageerd wordt door de Russische vrouwenarts Winijeri en de psychiater
Welwowski, sinds 1949.
Terwijl aan Read de eer van deze ontdekking toekomt, hebben de Russen getracht,
zich deze eer toe te eigenen door het voor te stellen, of zij met hun zg.
psychoprofylaxe een nieuwe wetenschappelijke vondst hebben gedaan. Zij hebben
er een hele theorie omheen geweven, waaruit hun materialistische levensopvatting
duidelijk spreekt. Zowel in Rusland als in de satellietstaten trachten de communisten
via staatskindertehuizen en scholen steeds meer vat te krijgen op de jeugd, teneinde
‘nieuwe burgers’ te vormen. Zij trachten nu door hun propaganda voor de ‘pijnloze
haring’ een grotere invloed op de moeders te verwerven.

Pijn bij de bevalling
Daar de ‘pijnloze bevalling’ vrijwel nooit werkelijk pijnloos is, zoals uit de ervaringen
van vele vrouwenartsen blijkt, is het schermen met de term ‘pijnloze baring’ kennelijk
bedoeld als propagandamiddel. Men zou nog kunnen verdedigen, dat deze
uitdrukking uit didactische overwegingen wordt gebruikt, om hiermede de vrouwen
volledig gerust te stellen. Doch de ervaring leert, dat de meeste vrouwen zulk een
onwaarachtige voorstelling niet appreciëren. Tijdens de bevalling immers worden
zij wel gewaar, dat de feitelijkheid anders is dan haar werd voorgesteld.
Niettemin mogen wij niet in het andere uiterste vervallen door het te doen
voorkomen, of een normale bevalling met ondragelijke smarten gepaard gaat. Vooral
wanneer een vrouw rustig en vol zelfvertrouwen, zonder angst, de bevalling tegemoet
ziet, zullen de pijnen niet van veel betekenis en goed te verdragen zijn.
Deze voorstelling van zaken nu, in overeenstemming met de realiteit van het
gebeuren, wordt door verschillende vrouwenartsen gegeven, zoals door Kloosterman
in Nederland en door Rust in Zwitserland. Dat dit helemaal niets nieuws is, blijkt uit
het feit, dat reeds honderden jaren geleden vooraanstaande verloskundigen zoals
Wigand en Van Deventer op het grote belang wezen van de innerlijke rust der
moeders: hoe rustiger de moeders waren, des te minder last hadden zij van pijnen.
En de kracht van de beroemde Ausems scheen juist hierin te liggen, dat hij de
moeders zo op haar gemak wist te brengen. Vaak ging hij
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rustig een pijpje bij haar zitten roken. Waarom zou men een alarmerende ophef
maken over een zo natuurlijke zaak als het baren van een kind?
Dat dit niettemin in de loop der tijden toch telkens weer gebeurd is, hangt samen
met het onaangename feit, dat de meeste moeders tijdens haar bevalling in meerdere
of mindere mate pijn voelen. Niet alleen is de mate, waarin de pijn optreedt,
verschillend; ook de reacties van de moeders hierop zijn van geval tot geval en van
volk tot volk verschillend. De reacties op de pijn houden een droefenis in om de pijn,
alsook een afweer van de pijn, alsook een lijden onder de onmacht, om zich tegen
1)
de pijn te verweren .
Wij moeten dus onderscheid maken tussen de pijn zelf en de afweer ervan, de
reactie erop. Het zal nooit mogelijk zijn, de sterkte van een bepaalde pijn te meten,
daar wij slechts de individuele reactie op de pijn kunnen waarnemen. De baring
gaat bij alle volkeren ter aarde met pijnen, dus ook met pijnreacties gepaard. Dat
dit bij primitieve volkeren niet het geval zou zijn, is een ongegronde bewering; deze
is te verklaren door bepaalde gebruiken bij primitieven, volgens welke de vrouw b.v.
helemaal niet spreekt over de duur en de intensiteit van haar weeën, terwijl zij soms
tot het laatste moment doorgaat met haar werk.
In 1950 promoveerde J. Lambillon te Leuven op een onderzoek naar de baring
bij zwarte en blanke vrouwen in de Kongo. Hij constateerde, dat de gemiddelde
baringsduur bij negerinnen zelfs iets langer is dan bij blanke vrouwen. Door
Amerikaanse onderzoekers is hetzelfde verschil vastgesteld, alsook dat de
baringspijnen bij de meeste primitieve stammen geheel overeenkomen met die
pijnen in onze gecultiveerde samenleving. Bij sommige stammen leek de pijn zelfs
2)
heviger te zijn, was de reactie erop meer dramatisch . Wel ziet men dikwijls, dat er
bij beschaafde volkeren een abnormaal angstige instelling ten opzichte van de
bevalling is ontstaan. Dit is vooral in die landen het geval, waar op uitgebreide schaal
bij normale bevallingen narcose wordt toegepast. Doordat de vrouwen de bevalling
dan als een soort operatie gaan zien, worden zij er veel angstiger voor. Deze
abnormale angst kan men dus als een gevolg van de civilisatie beschouwen: men
is kleinzerig geworden, elke pijn moet verdoofd worden, en zodoende heeft de
narcose een belangrijke plaats in de normale verloskunde gekregen.
Afgezien van de nadelen, die een narcose kan hebben voor de gezondheid van
moeder en kind, is er een groot psychologisch nadeel aan verbonden, en wel dat
de moeder het allermooiste van de bevalling moet missen, namelijk het bewust
beleven van het ontroerend ogenblik, dat haar kind geboren wordt. Hierdoor kunnen
bovendien ernstige tekorten ontstaan in de affectieve relatie tussen moeder en kind.
Door de narcose was de verloskunde eigenlijk in een impasse geraakt. Aan Read
komt de eer toe, dat hij een uitstekende uitweg uit deze impasse heeft gevonden.

De bestrijding van de barenspijn
Wanneer wij nu enerzijds door goede voorlichting van de moeders onnodige pijnen
kunnen voorkomen en haar anderzijds een hulpmiddel aan de hand kunnen doen,
waardoor zij zich op onschadelijke wijze tegen onvermijdelijke pijnen

1)
2)

F.J.J. Buytendijk, Over de pijn, 1943.
L.W. St. van Eps, Over de baringspijn, 1954.
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kunnen verweren, dan is dat natuurlijk bijzonder welkom, vooral bij angstige en
nerveuze vrouwen.
Wanneer wij met alle aandacht naar een muziekstuk luisteren, dan dringen de
muzikale geluiden in alle hevigheid en met alle nuances tot ons door. Indien wij
echter een spannend boek lezen of een geanimeerd gesprek voeren, dan gaat de
muziek grotendeels aan ons voorbij en dringt slechts oppervlakkig tot ons bewustzijn
door. Zo is het ook met alle andere waarnemingen: hoe meer wij onze aandacht op
een bepaalde waarneming richten, des te intenser en nauwkeuriger vindt die
waarneming plaats. Doch hoe meer wij zijn afgeleid, dus hoe meer wij onze aandacht
aan iets anders besteden, des te slechter en onvollediger zal die bepaalde
waarneming plaats vinden. Zo kan het zelfs gebeuren, dat een soldaat in het vuur
van de strijd ersntig gewond wordt zonder dat hij het voelt.
Wanneer nu een vrouw de bevalling alleen maar als een zeer pijnlijk gebeuren
beschouwt en dus uit angst voor de pijn juist al haar aandacht op het waarnemen
van de baringspijnen gevestigd houdt, dan zal zij die pijnen in alle hevigheid
ondergaan. Door de angst en de pijn beide komt zij in een gespannen toestand, die
haar nodeloos vermoeit en daardoor pijngevoeliger maakt. Ook is het niet onmogelijk,
dat zij uit angst voor de pijnen juist de spieren van de bekkenbodem spant, zodat
de vrije doorgang voor het kind belemmerd wordt en er meer en pijnlijker
baarmoedercontracties nodig zijn, om de uitdrijving te bewerken, dan anders het
geval zou zijn geweest. Zo wordt door angst de pijn verhevigd en de baringsduur
verlengd. Het is duidelijk, dat deze nodeloze inconveniënten kunnen worden
voorkomen door met behulp van een geruststellende voorlichting de angst weg te
nemen.
Read had in zijn praktijk bemerkt, dat angstige, gespannen vrouwen meer pijn
hadden dan rustige, ontspannen vrouwen. Dit deed hem vermoeden, dat angst de
oorzaak was van de baringspijn. Hij begon toen door voorlichting en geruststelling
de angst te elimineren. Doch tot zijn teleurstelling moest hij constateren, dat die
kraamvrouwen toch nog pijn voelden tijdens de bevalling, waardoor zij tevens in
een min of meer gespannen toestand kwamen. Dit nu bracht hem op het idee, om
ontspannings-oefeningen in te voeren. Hij koos daartoe de oefeningen van Jacobson.
Tot zijn grote verbazing hadden deze oefeningen, waarin de vrouwen zich
maandenlang vóór de bevalling hadden moeten trainen, een buitengewoon goed
resultaat, zodat hij schreef: ‘In a short time I was more astonished than my patients’.
Hij merkte ook op, dat de vrouwen minder gevoelig werden voor allerlei prikkels: zij
3)
bemerkten soms niet, wat er rondom hen heen gebeurde of wat er gezegd werd .
Dit betekent dus, dat er een lichte bewustzijnsverlaging was ingetreden, hetgeen
niet te verwonderen is, wanneer men bedenkt, dat deze toestanden van ontspanning
niets anders zijn dan een kunstmatig verwekte gedeeltelijke slaap. De vrouwen
brengen door de systematische ontspanning hun ledematen als het ware in slaap.
Het is het beginstadium van een auto-hypnose, in welke laatste toestand het
bewustzijn nog verder verlaagd en vernauwd is. Hoewel Read een goede
opmerkingsgave bezit, heeft hij toch niet doorzien, in welke toestand hij de vrouwen
door middel van de ‘progressive relaxation’ liet komen. Uit zijn bevindingen trok hij
de foutieve conclusie, dat de normale bevalling slechts zeer weinig of geheel niet
pijnlijk is. Toch is het uit klinische ervaringen alsook uit

3)

G.D. Read, Childbirth without fear, 1955.
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fysiologische en pathologische feiten wetenschappelijk komen vast te staan, dat de
normale baring bij alle volkeren ter aarde met pijn gepaard gaat.
De geniale vondst van Read is echter, dat hij het juiste hulpmiddel te baat heeft
genomen, waarmee de vrouwen zichzelf in een lichte verdovingstoestand kunnen
brengen, zodat zij de pijn minder voelen en al haar aandacht kunnen besteden aan
de voortgang van de bevalling en de komst van het kind.
Het feit op zich reeds, dat een moeder zich verheugt op de geboorte van haar
kind en daarop al haar aandacht richt, maakt haar weer minder gevoelig voor pijn.
Geen wonder dan ook, dat de methode van Read veel succes had en navolging
vond in alle landen van oost en west. In de wijze van toepassing zijn variaties
mogelijk, welke tot uitdrukking komen in verschillende scholen. In wezen echter zijn
alle methodes gelijk: zij berusten alle op zeer bepaalde oefeningen van
spierontspanning en ademhaling, welke oefeningen afkomstig zijn van de Yogi, die
4)
ze reeds rond 1500 vóór Christus in praktijk brachten .

De Paus over deze pijnbestrijding
In de magnifieke rede, die de H. Vader op 24 februari 1957 voor een groep chirurgen
en anaesthesisten heeft gehouden, is hij nog eens teruggekomen op de rede, die
Hij op 8 januari 1956 had uitgesproken, ‘à propos des nouvelles méthodes
d'accouchement sans douleur’, zoals Hij zelf zeide. Daar de chirurgen Hem namelijk
de vraag gesteld hadden, of er in het algemeen een morele verplichting bestaat,
om de verdoving te weigeren en de fysieke pijn in een geest van geloof te
aanvaarden, zag Hij hierin een ‘exemple concret’, waaraan Hij Zijn zienswijze duidelijk
kon maken. Om elk mogelijk misverstand te voorkomen, wil ik de woorden van Z.H.
de Paus letterlijk aanhalen: ‘On demandait alors si, en vertu du texte de l'Ecriture:
“Tu enfanteras dans la douleur” (Gen. 3, 16), la mère était obligée d'accepter toutes
les souffrances et de refuser l'analgésie par des moyens naturels ou artificiels. Nous
avons répondu qu'il n'existait aucune obligation de ce genre. L'homme conserve,
même après la chute, le droit de dominer les forces de la nature, de les utiliser à
son service, et donc de mettre à profit toutes les ressources qu'elle lui offre pour
éviter ou supprimer la douleur physique’.
Daar de chirurgen ook de vraag gesteld hadden, of het wel verenigbaar is met
de geest van het evangelie, om iemand met behulp van verdovende middelen het
bewustzijn en het gebruik van zijn hogere vermogens te ontnemen, ging de H. Vader
hier uitvoerig op in. Sprekend over de natuurlijke slaap, zeide Hij: ‘Notons d'abord
que dans le sommeil, la nature elle-même interrompt plus ou moins complètement
l'activité intellectuelle. Si, dans un sommeil pas trop profond, l'usage de la raison
(“usus rationis”) n'est pas entièrement aboli et que l'individu puisse encore jouir de
ses facultés supérieures - ce que St.-Thomas avait déjà noté (S. Th. p. 1 q. 84 a.
8) - le sommeil exclut cependant le “dominium rationis”, le pouvoir en vertu duquel
la raison commande librement l'activité humaine’.
Daaruit volgt echter niet, zo gaat de H. Vader verder, dat de mens tegen de morele
orde handelt, wanneer hij zich aan de slaap overgeeft. De onderdrukking van het
bewustzijn door de natuurlijke slaap biedt dus op zich geen enkele

4)

B. Stokvis, Autosuggestieve psychotherapie, 1950.
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moeilijkheid; maar toch is het niet geoorloofd, deze te aanvaarden, wanneer zij de
vervulling van een morele plicht verhindert.
Sprekende over de hypnose zeide de H. Vader: ‘Mais la conscience de soi peut
aussi être altérée par des moyens artificiels. Qu'on obtienne ce résultat par
l'administration de narcotiques ou par l'hypnose, cela ne comporte aucune différence
essentielle au point de vue moral. L'hypnose cependant, même considérée
uniquement en elle-même, est soumise à certaines règles. Qu'il Nous soit permis
à ce propos de rappeler la brève allusion à l'usage médical de l'hypnose que Nous
avons faite au début de l'Allocution du 8 janvier 1956 sur l'accouchement naturel
indolore’.
De H. Vader zegt uitdrukkelijk, dat Hij de hypnose alleen maar goed kan keuren,
wanneer zij door de arts wordt toegepast, ten dienste van een klinisch doel en met
inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen, die de wetenschap en de medische
ethiek vereisen.

Kritiek op de Russische theorie
De Russen maken geen onderscheid tussen pijn en afweer van pijn of reactie op
pijn. Zij spreken over pijn als over een reflex. Doch pijn is een gevoelsgewaarwording
en kan dus nooit een reflex zijn. Want een reflex is altijd een reactie op een prikkel,
een reageren op een gewaarwording. B.v. de ogen sluiten bij fel licht of maagsap
afscheiden tijdens het eten. Pijn kan dus wel oorzaak zijn van een reflex: van een
vluchtbeweging, van pupilverwijding, van vaatvernauwing.
Uit de proeven van Pawlow worden foutieve conclusies getrokken. Er zijn twee
proeven, die de communisten in verband met hun ‘pijnloze baring’ naar voren
brengen. De eerste is de volgende: Pawlow deed een hond pijn aan zijn poot met
een elektrisch geladen staaf, tientallen keren achtereen. Telkens volgde op die
pijnprikkel de aangeboren, onvoorwaardelijke reflex van terugtrekken van de poot.
Toen naderde Pawlow de poot heel dicht met de staaf, doch zonder hem te raken.
Toch trok de hond daarop zijn poot terug. Daarom meende Pawlow, dat de hond
pijn gevoeld had. Hij noemde die ‘pijn’ een voorwaardelijke reflex. Doch hij maakte
geen onderscheid tussen een pijnprikkel en afweer van pijn. Doordat de hond vele
malen met de staaf gepijnigd was, was het naderen van de staaf voor hem een
teken ofwel een signaal geworden van dreigende pijn. Op dit signaal reageerde de
hond met een voorwaardelijke vluchtreflex. Pawlow constateerde, dat er slechts
een ‘tijdelijke verbinding’ ontstaan was tussen dat deel van de hersenschors, waaraan
de waarneming van de staaf is verbonden en dat deel, van waaruit de vluchtbeweging
wordt opgewekt. Want toen hij enige malen de schijnmanoeuvre gemaakt had,
verdween de vluchtreactie. Hiermede is bewezen, dat de hond bij het waarnemen
van die schijnmanoeuvre géén pijn voelde. Immers, op het waarnemen van pijn
volgde ónvoorwaardelijk de vluchtreflex.
Zoals nu in deze proef de dreigende nadering van pijn de vluchtbeweging van de
hond opwekte en volgens de Russen ‘dus’ oorzaak was van pijn; zo is volgens hen
het spreken over baringspijn de oorzaak van deze pijn, welke pijn door hen eveneens
een ‘voorwaardelijke reflex’ genoemd wordt.
In deze redenering schuilen drie fouten:
1. pijn kan nooit een reflex zijn.
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2. de hond voelde geen pijn, want de voorwaardelijke vluchtreflex was niet blijvend.
3. het geschreven of gesproken woord is voor de mens geen oorzaak van reflexen;
het kan slechts oorzaak zijn van bepaalde voorstellingen met daaraan gebonden
overwegingen en gevoelens, waarna eventueel een bepaald wilsbesluit kan
worden genomen. Bij het lezen over pijn voelt de mens geen pijn en evenmin
wordt hij reflexmatig gedwongen, om op bepaalde wijze te reageren.
Hieruit nu komt duidelijk de materialistisch-deterministische mensopvatting van de
communistische onderzoekers naar voren. Zij beschouwen de mens als het hoogst
gedifferentieerde dier, dus als een buitengewoon ingewikkeld reflex-apparaat. Zij
spreken zowel bij dieren als bij mensen over ‘opvoeding’. Volgens hen berust deze
opvoeding op twee beginselen: aan-leren en af-leren. Dieren worden eenvoudig
‘opgevoed’ (gedresseerd) met signalen. Doch mensen hebben een zeer ingewikkeld
signaalsysteem, waarover geen enkel dier beschikt, namelijk de spraak en het
schrift. Pawlow noemde deze beide tezamen ‘het tweede signaalsysteem’. Hij ging
er van uit, dat elke menselijke daad een reflex is op waargenomen prikkels.
De tweede proef van Pawlow, die in dit verband naar voren wordt gebracht, is
deze: Een hond werd telkens kort voor het voederen pijnlijk aan zijn poot geprikkeld.
De hond reageerde dan met pijnuitingen als terugtrekken van de poot, grommen,
enz. Doch nadat men de proef tientallen malen had herhaald, bleven deze reacties
op de pijniging achterwege, terwijl de hond slechts de richting uitkeek, vanwaar het
voedsel moest komen, speekselafscheiding kreeg en zijn bek aflikte. Hij werd dus
geheel in beslag genomen door de verwachte voedering en.... ‘scheen de pijn niet
meer te voelen’. Dit staat letterlijk beschreven in een communistisch boekje over
de ‘pijnloze baring’, waarin men dan als volgt verder redeneert: ‘Het is dus mogelijk,
om door de vorming van een voorwaardelijke reflex, welke op iets anders gericht
5)
is, echte (!) pijn te doen verdwijnen’ [(!) van mij]. Wanneer men even nadenkt, wordt
het duidelijk, dat niet de voorwaardelijke reflex (speekselafscheiding, enz.) de
pijnreacties van de hond deed verdwijnen, doch dat de wezenlijke oorzaak hiervan
is: het afleiden van de aandacht. De verwachte voedering ging meer de belangstelling
van de hond trekken dan de telkens toegebrachte, matige, pijn. Meer en meer werd
de aandacht van de hond door het voedsel aangetrokken, zodat hij de pijn ook
minder ging voelen. Dit is trouwens geheel in overeenstemming met de vondst van
Pawlow, dat de prikkeling van een bepaald gedeelte van de hersenschors gepaard
gaat met een verminderde prikkelbaarheid van alle andere gedeelten van de
hersenschors. Hierdoor is het te verklaren, dat men door zijn aandacht op een
bepaalde waarneming te concentreren alle andere aanwezige zintuigelijke prikkels
veel minder intens waarneemt.
De schrijvers van genoemd boekje hebben in een weekblad (De groene
Amsterdammer, 28-1-1956) deze proef nog als volgt toegelicht: ‘Door de hoopvolle
verwachting van de aanstaande voedering wordt de pijn niet meer als zodanig
geïnterpreteerd’. Zij trekken hieruit tevens de conclusie, dat de martelaren door de
hoopvolle verwachtingen, die bij hen waren aangeleerd, de corticale pijncentra tot
een toestand van volledige remming konden brengen en aldus

5)

O.B. Stetricus, Kinderen krijgen zonder pijn, 1955.
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de pijnen van de marteling niet voelden. Zij vinden dit wel een ‘netelig terrein’ en
gaan dan over tot een pleidooi voor de ‘psychoprofylactische methode van de pijnloze
baring’. Zij laten echter na te vermelden, dat dit proefje met de hond, die na een
matige pijnprikkel altijd lekker voedsel kreeg, niet opgaat, wanneer hem een stérke
pijnprikkel wordt toegediend: dan blijven de pijnuitingen niet achterwege en wordt
6)
de pijn dus wél gevoeld .
Uit dit alles wordt tevens duidelijk, dat de propagandisten van de
‘psychoprofylactische methode’ wel degelijk weten, dat een normale bevalling met
pijn gepaard gaat, doch dat de aandacht van deze pijn moet worden afgewend.
Bovendien wordt dan nog een lichte auto-hypnose toegepast.

Resultaten van de nieuwe methodes
In Nederland bedraagt zonder speciale voorlichting en zonder
ontspanningsoefeningen het aantal ‘pijnloze’ bevallingen reeds 60 à 65%. De term
‘pijnloos’ betekent in de statistiek namelijk, dat de vrouwen hoogstens ongeveer
een kwartier hebben gekreund of onrustig en gespannen zijn geweest. Wanneer
uitsluitend een uitvoerige en geruststellende voorlichting is gegeven, dan stijgt dit
percentage tot 70 à 77%. En wanneer men de vrouwen daarbij ook nog
ontspanningsoefeningen laat toepassen, dan wordt het 80 à 85%. Goed beschouwd
betekent de speciale voorlichting een winst van ongeveer 10% en de toepassing
van de lichte hypnose ook nog een winst van 10%. In die landen, waar de narcose
op grotere schaal wordt toegepast en de angst voor de bevalling onredelijk groot is
geworden, zal de eerstgenoemde groep van onvoorbereide vrouwen een kleiner
percentage bevatten en daar zal de invloed van de voorlichting naar verhouding
groter zijn. Wanneer de methodes volledig worden toegepast, dus zowel met een
uitvoerige voorlichting als met een lichte bewustzijnsverlaging door middel van
ontspannings- en ademhalings-oefeningen, dan wordt er nog vrijwel nooit een
volledige pijnloosheid bereikt. De opgegeven percentages ‘geslaagde bevallingen’
zijn combinaties van een groep ‘zeer goede’ en een groep ‘goede’ bevallingen.
Alleen van de ‘zeer goede’ wordt aangegeven, dat de daarin gerangschikte vrouwen
gedurende de gehele bevalling volkomen rustig en ontspannen zijn geweest. Deze
groep bedraagt in de Sovjet-Unie (Welwowski) 44,5% en in Nederland (Kloosterman)
bijna 60%, beide dus met toepassing van een volledige methodiek. Zonder enige
voorbereiding bedraagt deze groep ‘zeer goede’ bevallingen in Nederland echter
reeds 33,5%. Hiermede moge u de betrekkelijke waarde van al deze methodes
duidelijk zijn geworden. Want een derde van de bevallingen in Nederland is reeds
7)
zonder meer geheel ‘pijnloos’ .
De Zwitser Rust vindt het grote voordeel van de methodes, dat de persoonlijke
prestaties van de vrouw op de voorgrond en de pijn op de achtergrond treden. Maar
zijn ervaring is, dat slechts een derde van de zwangere vrouwen interesse heeft in
de tijd en geduld vergende oefeningen, die maandenlang dagelijks moeten worden
8)
gedaan, wil men er succes van zien .

6)
7)
8)

J. Brenez, in: Il parto indolore, 1956.
G.J. Kloosterman, Ned. T. v. Geneeskunde, 1956.
Th. Rust, Die natürliche Geburt, 1956.
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Geschiedkundige kroniek
Lode Claes
Hitlers Europa en daarna
OP geregelde tijdstippen, die eigenlijk nog verrassend dicht bij de behandelde
gebeurtenissen liggen, publiceert het befaamde Britse ‘Royal Institute of International
Affairs’, ook als, ‘Chatham House’ bekend, overzichten en documenten betreffende
de wereldpolitiek. Zij zijn een ploegwerk van specialisten die onder de leiding staan
van Arnold Toynbee, thans in de directie van het instituut opgevolgd door Peter
Calvocoressi. Arnold Toynbee, tesamen met Veronica M. Toynbee, is nog de uitgever
van deze twee verzamelwerken over Europa, Hitlers Europa en De hergroepering
1)
van Europa .
In een briljante synthetische inleiding verantwoordt Toynbee allereerst de keuze
van deze titels. De persoonlijkheid van Hitler was de sleutel zowel tot de verbluffende
Duitse overheersing over Europa, als tot de nog meer verbluffende ineenstorting
daarvan. Wat na deze ineenstorting met Europa gebeurde, wordt gewoonlijk de
bevrijding genoemd, maar aangezien deze term een verschillende betekenis heeft
gekregen voor de Westersen en voor de Russen, en de bevrijding tenslotte op een
verdeling van Europa in twee tegengestelde kampen is uitgelopen, geeft Toynbee
de voorkeur aan het zelfgesmede woord ‘realigment’ door ons vrij vertaald met
‘hergroepering’.
Huizinga schrijft ergens dat de historicus de gebeurtenissen uit het verleden moet
verhalen alsof hij hun afloop niet kende en b.v. de slag van Waterloo moet
beschrijven alsof hij niet wist wie de overwinnaar is geweest. Aan Toynbee kan men
vaak verwijten dat zijn systeem al te goed sluit, doch hier geeft hij aan de
gebeurtenissen die eventualiteit van een andere afloop terug. Hij onderstreept dat
Duitsland, indien het in 1941 niet voorbarig in oorlog gekomen was met de Verenigde
Staten en indien het de economieën van de toen bezette landen had kunnen
integreren, het industrieel potentieel van de Verenigde Staten had kunnen bereiken
en wellicht overtreffen. Zelfs in de zomer van 1942, toen Duitsland met de Verenigde
Staten en Rusland reeds in oorlog was, moest een nuchtere statisticus, volgens
Toynbee, tot de slotsom komen, dat een mogendheid als Duitsland, welke de
beschikking had over een zo groot deel van de toenmaals voorhanden hulpbronnen,
nooit en door geen enkele coalitie tegen de grond kon gehaald worden, zelfs indien
haar macht onvoldoende zou blijken om de rest van de wereld volledig te
onderwerpen.
Hitler had echter niet het formaat van de grote grondvesters van rijken uit de
wereldgeschiedenis, al bezat hij, in een ongewone dosis, de beperkte gaven van
de demagoog en de oplichter. Merkwaardig genoeg weigerde hij het oorlogspotentieel
van Europa volledig te mobiliseren - een feit dat Toynbee zelf, zoals hij zegt, zich
eerst bij de lezing van dit boek gerealiseerd heeft, en dat voor de

1)

A. en V. Toynbee, Survey of International Affairs 1939-1946: Hitler's Europe: The Realignment
of Europe. - Oxford University Press, Londen, 1954-1955, 746-636 pp., 4 K. (ieder), geb. sh.
63 en 60.
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sceptische lezer inderdaad vrij goed gestaafd wordt. Een tweede oorzaak van Hitlers
ondergang was zijn weigering om een einde te maken aan de binnenlandse twisten
tussen mededingende nazi-groepen. En ten slotte heeft hij nooit eerlijk gepoogd
om de vrijwillige medewerking van zijn bondgenoten, satellieten of subjecten, te
winnen door hen menswaardig, met eerbiediging van hun eigen belangen, tegemoet
te treden. De prestaties die technici als Speer voor de financiële en industriële
eenmaking van Europa leverden, konden de nederlaag niet verhinderen, die het
gevolg was van deze kapitale vergissingen.
Even origineel is de synthese waarmede Toynbee, in het tweede deel, de
behandeling van de onmiddellijke na-oorlogse jaren inleidt. De grens van de twee
invloedssferen (het ‘ijzeren gordijn’) valt volgens hem in grote lijnen, zij het dan ook
toevallig, met een oudere, culturele en sociale grens, die door het Europese
schiereiland loopt, samen. In de Anglo-Amerikaanse invloedssfeer kwamen de
Westerse landen met een talrijke, bekwame en invloedrijke burgerij, en met goed
gevestigde en functionerende parlementaire instellingen. De landen onder Russische
bezetting hadden een kleine, onervaren en zwakke middenklasse, en de
parlementaire regeringsvorm was daar geïmporteerd en voorbijgaand geweest.
Alleen Finland en Tsjecho-Slovakije enerzijds, Griekenland en Zuid-Italië anderzijds
vielen in de ‘verkeerde’ invloedssfeer.
Citeren wij tenslotte nog het oordeel van Toynbee over de weerstand in
West-Europa, en over de evolutie daarvan in België en Nederland. De
weerstandsbewegingen hadden ongetwijfeld sterke aanspraken verworven op een
leidende na-oorlogse rol, vergeleken b.v. met de uitgeweken regeringen die tijdens
de oorlog een betrekkelijk beschut en gemakkelijk bestaan hadden gehad. Hun
mislukking is echter voor Toynbee even verklaarbaar als hun ambitie: zij waren
samengesteld uit politiek onbekwame idealisten en malcontenten enerzijds, en
anderzijds uit de communisten, die in de westerse landen niet genoeg aanhang
konden verwerven om op wettelijke wijze aan de macht te komen.
In dit verband signaleert Toynbee een treffend contrast tussen Noorwegen,
Denemarken en Nederland aan de ene, en België, Frankrijk en Italië aan de andere
kant. In al deze landen werden de communisten vrij spoedig uit de regering gezet
en zonder dat zij een poging tot staatsgreep ondernamen. Doch in de Latijnse landen
(het half-Latijnse België inbegrepen) bleven de algemene omstandigheden hun nog
een tijdlang gunstig, onder meer omdat in België de parlementaire instellingen sedert
de eerste wereldoorlog slechts ontoereikend gefunctioneerd hadden. België stelde
het in de eerste na-oorlogse jaren economisch nochtans veel beter dan Nederland,
maar Nederland beschikte over een oudere onafhankelijkheid en een langere
democratische traditie. In tegenstelling met de marxistische zienswijze bleken de
economische factoren niet doorslaggevend, maar wel de culturele, sociale en
politieke. Niet het arme Nederland, maar het rijke België kwam op de rand van de
scheuring, en het gevaar was des te groter omdat de drie scheidingslijnen
(Vlamingen-Walen, Christelijken-Marxisten, en Leopoldisten-anti-Leopoldisten) een
neiging vertoonden tot samentreffen.
Tot zo ver de inleidingen van Toynbee. In de twee boekdelen zelf krijgt België
respectievelijk 19 en 29 blz. toebedeeld, Nederland 15 en 11. Om ons overzicht
met België te beginnen: men begrijpt dat het voor de schrijver Viscount Chilston,
niet gemakkelijk was om binnen een zo beperkte plaatsruimte een beeld te geven
van de uiterst ingewikkelde gebeurtenissen en tendensen: de Duitse bezetting
(politiek, cultureel en economisch), de oorlogseconomie, het beleid
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van de secretarissen-generaal, de collaboratiebewegingen en de weerstand. En in
het tweede deel: de bevrijding, de regeringen Pierlot, Van Acker, Huysmans en
Spaak, de uitschakeling van de communisten (met medewerking van de Britse
generaal Erskine), en vooral de koningskwestie, zij het ook slechts tot maart 1947.
De schrijver heeft gelijk, zijn uiteenzetting te laten voorafgaan door een algemeen
beeld van de scheidingslijnen van het land onder taal- en politiek opzicht, en van
de scheidingslijn in de koningskwestie. Het beeld is vrij objectief, en het
Vlaams-Waalse vraagstuk wordt zeker niet uit het oog verloren, zoals in Britse
publicaties vaker gebeurt, al is men verrast te vernemen dat de Vlaamse taal en
‘Weltanschauung’ tussen de twee oorlogen in België geleidelijk overwegend werden,
zodat er tegen het einde van de tweede wereldoorlog een ‘Waalse kwestie’ was die
met de vroegere Vlaamse kon vergeleken worden. De koningskwestie heeft de
buitenlanders misschien zelfs op een overdreven wijze op de Vlamingen opmerkzaam
gemaakt. ‘Vóór de oorlog had de toename van de Vlaamse invloed en het verval
van de Waals-francofiele invloed het aan Koning Leopold III, wiens neiging
pro-Vlaams en anti-Frans was, mogelijk gemaakt, de traditionele neutraliteitspolitiek
te hernemen, het Franse bondgenootschap op te zeggen en goede betrekkingen
met Duitsland aan te kweken’. Het is minstens al te bondig gezegd, zoals veel
beoordelingen van Viscount Chilston.
Toch willen wij hem geen partijdigheid verwijten. De ongelijke waarde van zijn
stuk, zoals trouwens de ongelijke waarde van de verschillende bijdragen in dit
verzamelwerk vindt namelijk haar verklaring in de uiteenlopende omvang en waarde
van de bronnen waarover voor deze recente historiografie kon beschikt worden.
Voor België moest de schrijver zich tevreden stellen met Amerikaanse en Britse
kranten, verhandelingen van de processen van Nüremberg, enkele uitgaven zoals
van de documenten door het secretariaat van koning Leopold, wat franstalige
Belgische kranten (Le Soir, die even plechtig geciteerd wordt als een Times); nergens
een Vlaamse bron, waarschijnlijk wegens de taalmoeilijkheid. Het is dan nog
verrassend dat Viscount Chilston het er zo goed heeft afgebracht. Het beeld kapsijst
lichtjes naar links en naar de franstaligen, laten we zeggen naar de opvattingen van
Le Soir. Koning Leopold staat ietwat in een collaboratielicht, de C.V.P. komt ietwat
voor als de ‘partij van de incivieken’, van de secretarissen-generaal wordt alleen
kwaad vermeld, met inbegrip van de secretaris-generaal van landbouw en
voedselvoorziening, die door de oprichting van de Corporatie ‘in staat was de gehele
Belgische landbouwproduktie ten voordele van de Duitsers te kanaliseren’.
In de hoofdstukken over Nederland wordt evenmin ergens een Nederlandstalige
bron geciteerd, en worden de opvattingen van Schermerhorn b.v. vooral aan de
hand van een interview in Le Soir weergegeven. Een overdreven plaats als bron
neemt waarschijnlijk ook het Basic Handboek over Nederland in, dat in 1944 door
het Political Intelligence Department van het Foreign Office werd uitgegeven; wij
kennen het werk niet, maar de naam en de citaten wijzen eerder op bruikbaarheid
dan op volledigheid of objectiviteit.
Nu was de geschiedenis van Nederland in deze jaren gemakkelijker te schrijven,
omdat ze meer volgens het normale patroon van een bezet en bevrijd West-Europees
land verliep dan in België. Chilston heeft een open oog voor de lichte afwijkingen
van dit ‘pattern’, zoals het sterk principiële en spontane karakter van de weerstand,
en de vlotte terugkeer naar normale toestanden, niettegenstaande de exceptionele
zware economische problemen na de oorlog.
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Op andere plaatsen werkt het ‘pattern’ te sterk door. Indien de reserves van Mussert
tegenover het Duitse annexionisme niet meer waren dan een taktiek om toch in het
anti-Duitse Nederland enige aanhang te krijgen, zoals Chilston het ziet, verklaart
men moeilijk waarom de bezetter andere collaboratiefiguren en organisaties tegen
Mussert uitspeelde, en tegen het einde van de bezetting ook in toenemende mate
steunde. Waarschijnlijk beïnvloed door het na-oorlogse Britse Labour-perspectief
overschat Chilston ook de vernieuwing die de Partij van de Arbeid gebracht heeft,
die hij als een rechtstreekse en bijna enige politieke erfgenaam van de weerstand
aanziet en kortweg van het etiket ‘Christian Social’ voorziet, al moet hij vaststellen
dat de uitslag van de verkiezing van 1946 de verwachtingen die deze vernieuwing
had gewekt teleurstelde. Het is ook betwistbaar of de Christelijk Historische Unie
rechts van de Anti-revolutionaire Partij moet geplaatst worden, maar het is lastig
deze en andere politieke categorieën op de diversiteit van het Europees openbaar
leven toe te passen en anderzijds moet men dit wel doen om tot een begrijpelijk
beeld te komen.
Dit werk biedt ons talrijke, misschien betwistbare, doch zeker stimulerende inzichten.
Dat het voor zijn feitenmateriaal echter over slechts zo weinige, en dan nog zo
ongelooflijk tendentieuze, bronnen kon beschikken, is niet zo heel erg te
verwonderen. Diegenen die beter weten en kunnen, zijn zelf in gebreke, wanneer
zij niet voor de publicatie van degelijke en verantwoorde historische werken zorgen.
In Nederland getroost men zich onder dit opzicht grotere inspanningen dan bij ons.
Misschien laten wij ons weerhouden door de beschouwing, dat dit alles nog te dicht
bij ligt. Na vele andere komt dit werk ons weer bewijzen dat men daar in het
buitenland anders over oordeelt, en dat anderen onze geschiedenis zullen schrijven,
indien wij zelf het laten bij de enkele beschamende werken die tot nog toe bij de
boeken over ons jongste verleden konden gevoegd worden.
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Politiek Overzicht
Internationaal
OP 25 maart werden te Rome de ontwerpverdragen getekend voor de
gemeenschappelijke Europese markt en de Euratom. Een poging van de Sovjet-Unie
om dit te voorkomen mislukte. Door het Euromarktverdrag zal er geleidelijk vrije
handel komen tussen de 6 aangesloten landen, omvattend 160 miljoen mensen,
terwijl de Euratom de mogelijkheid schept voor massale produktie van atoomenergie
voor industrie en landbouw. Beide verdragen laten de mogelijkheid open voor
toetreden van andere landen en er is sprake van, dat Spanje en Portugal zich
wensen aan te sluiten.
Spanje, waar generaal Franco als gevolg van economische moeilijkheden een
meer liberaal kabinet vormde en de invloed van de Falange verminderde, zou zich
ook bij de Nato willen aansluiten. De V. St. juichen dit toe. President Eisenhower
doet, wat hij kan, om de Nato te versterken. In Bermuda heeft hij tijdens zijn
bijeenkomst met Macmillan, de Engelse premier, er op aangedrongen, dat Engeland
een oplossing zou vinden voor de kwestie Cyprus, daar dit geschil de positie van
de Westelijke wereld ten Z. van Rusland verzwakt. De Engelse regering verklaarde
zich dan ook bereid in te gaan op een voorstel der Eoka om het vuren te staken op
voorwaarde, dat aartsbisschop Makarios uit zijn ballingsoord werd vrijgelaten.
Aanvankelijk eiste Engeland, dat Makarios duidelijk zijn afkeuring uitsprak over de
gewelddaden der Eoka, maar het heeft deze eis laten vallen. Wel houdt de Britse
regering vooralsnog vast aan de voorwaarde, dat de ethnarch niet naar Cyprus mag
terugkeren. Deze heeft echter reeds verklaard niet bereid te zijn te onderhandelen
over de politieke toekomst van de ‘tuin van Eden’, als hij niet naar het eiland terug
mag. De koerswijziging van de Engelse regering i.z. Cyprus heeft ertoe geleid, dat
de voorzitter van de Britse Kroonraad, lord Salisbury, zijn ontslag uit het kabinet
heeft genomen.
Begin maart verklaarde de Israëlische premier Ben Goerion onder druk van de
bedreiging met sancties zich bereid, ondanks verzet van enkele partijen, waarop
zijn regering steunde, de Israëlische troepen uit Gaza en langs de golf van Akaba
terug te trekken. Hij deed dit op grond van bepaalde ‘veronderstellingen’, maar
verklaarde tevens geen absolute zekerheid te hebben, dat de Egyptenaren niet naar
de strook van Gaza zouden terugkeren. De ontruiming verliep vlotter dan verwacht
was en de politiemacht der V.N. onder leiding van generaal Burns nam de gebieden
over. In een rapport aan de V.N. verklaarde Dag Hammarskjöld, dat Israël volledig
gevolg had gegeven aan de resolutie der Alg. Vergadering. De rust keerde echter
niet terug. Nasser benoemde majoor Hassan abdel Latif tot gouverneur van Gaza
met de opdracht het burgerlijk bestuur op zich te nemen. Ook Washington bleek
door deze benoeming verrast en richtte een ernstige waarschuwing tot Egypte,
echter zonder veel succes.
Israël vatte de situatie onmiddellijk ernstig op. Ben Goerion verklaarde, dat op
terugkeer van de Egyptische troepen in Gaza een actie zou volgen van de zijde van
Israël. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Mevrouw Meir, vloog naar
New-York om te overleggen met Hammarskjöld en Dulles. Van de
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laatste, die net terug was van de Saeto-conferentie te Canberra en de volgende
dag naar Bermuda moest, ontving zij slechts de verzekering, dat de V. St. krachtig
vast houden aan de vrije vaart door het kanaal van Suez en de golf van Akaba voor
alle landen.
Kort na zijn besprekingen met Mevr. Meir ging Hammarskjöld confereren met
Nasser. Zijn succes is niet groot geweest. Ofschoon de kwestie van de doorvaart
der Israëlische schepen door het Suezkanaal zou worden voorgelegd aan het
Internationaal Gerechtshof te den Haag, wenst Nasser deze nu te koppelen aan de
regeling van het Arabische vluchtelingenprobleem. Egypte wil de kwestie Akaba
voorlopig laten rusten en heeft geen bezwaar tegen de legering van een
internationale politiemacht langs de golf van Akaba. Het is echter de vraag of de
Libanon en Saoedi-Arabië het hiermee eens zijn. Beide hebben reeds verklaard,
dat de golf Arabisch territoriaal water is.
Hammarskjöld besprak met Nasser ook de toekomst van het Suezkanaal. Nasser
wil de het vorig jaar opgerichte Vereniging van Suezkanaalgebruikers niet erkennen;
zelf wil hij alle tolgelden innen en een deel daarvan opzij leggen voor onderhoud
en ontwikkeling van het kanaal; ook spreekt hij niet meer over de vorig jaar door de
Veiligheidsraad goedgekeurde zes principes w.o. de scheiding van kanaalbeheer
en nationale politiek. Frankrijk en Engeland hebben reeds verklaard hiermee niet
akkoord te gaan. De V. St. proberen nog verandering te brengen in het standpunt
van Nasser.
De bergingswerkzaamheden in het Suezkanaal schieten op. Men verwacht, dat
het 10 april bevaarbaar zal zijn voor alle schepen. De olievoorziening komt eveneens
weer op gang. Toch zal premier Mollet, die zijn 33e motie van vertrouwen zag
aangenomen, met plezier in de Franse Kamer gesproken hebben over de ontzaglijke
olierijkdom in de Sahara, die binnen 10 jaar in de Europese behoefte zou kunnen
voorzien.
De mogelijkheid een communistische aanval in het Midden Oosten te weerstaan
is versterkt door het toetreden der V. St. tot de militaire commissie van het
Bagdad-pact. Het is een logisch gevolg van de Eisenhowerdoctrine, die - zij het na
enige wijzigingen - in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat werd goedgekeurd.
Dit besluit werd bekend gemaakt op de Bermuda-conferentie tussen Eisenhower
en Macmillan. Hier werd de samenwerking tussen de V. St. en Engeland hersteld,
zoals reeds eerder in besprekingen tussen Ike en Mollet die met Frankrijk aanzienlijk
verbeterd was.
Engeland lijkt zijn best te doen om zijn eigen positie te ondermijnen. Terwijl de
toestand van de schatkist zo slecht is, dat het zijn militaire verplichtingen in de
West-Europese Unie niet volledig meent te kunnen nakomen, wordt het geteisterd
door de grootste stakingsbeweging sedert 1926. In de eerste kwestie werd een
compromis gevonden. Engeland trekt zijn troepen in langzamer tempo terug en zal
zorgen voor een evenredige versterking der vuurkracht der overblijvende troepen.
Ook generaal Norstad, opperbevelhebber der Nato-troepen, was hiermee tevreden.
Het leek een steek onder water, toen de Franse minister van Financiën verklaarde,
dat Frankrijk ondanks economische moeilijkheden zijn internationale verplichtingen
zou gestand doen en dat de crisis moest overwonnen worden door bezuinigingen
op de overheidsuitgaven.
De staking in Engeland begon in de scheepsbouw. Zij komt de Japanse en Duitse
concurrentie ten goede. Een der vakverenigingsleiders gaf duidelijk blijk van gebrek
aan verantwoordelijkheid door te verklaren, dat de gevolgen voor de
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uitvoer hem niet interesseerden. In de metaalindustrie legde men het werk in étappes
neer. Als er geen oplossing gevonden wordt, zullen volgende week alle 3 miljoen
arbeiders staken. Een staking bij de spoorwegen heeft de regering weten te
voorkomen. Intussen is de staking gelukkig! geëindigd.
In Ierland zullen de economische moeilijkheden moeten worden opgelost door
de Valera. Bij de verkiezingen voor de Dail Eireann behaalde de Fianna Fail een
grote overwinning op Costello's Fine Gael. De Sinn Fein, die met alle middelen de
vereniging van Ulster met de republiek nastreeft, behaalde tegen alle verwachtingen
4 zetels. Zij zal de Dail boycotten. Het voorstel van de Ierse Primaat, Kardinaal
d'Alton, om Ierland te herenigen onder een federale regering, die als zelfstandige
republiek tot het Britse Gemenebest zou toetreden, lid van de Nato zou zijn en
deelnemen aan de Europese samenwerking, verdiende de aandacht van het Lager
Huis.
In Hongarije is de gevreesde 15e maart - herdenking van de Hongaarse opstand
in 1848 - rustig voorbijgegaan. Kádár is daarna naar Moskou gegaan en heeft er
de vriendschapsbanden nauwer aangehaald. Dit is zijn enige kans om staande te
blijven.
Minister Dulles was aanwezig op de Seato-conferentie te Canberra, waar
maatregelen beraamd werden tegen de communistische bedreiging in Z.O. Azië.
Om alle krachten te combineren werd in beginsel besloten tot het instellen van een
permanent secretariaat-generaal.
President Magsaysay van de Philipijnen kwam om bij een vliegramp. Men vreest
nu, dat bij de a.s. presidentsverkiezingen in november de neutralist Ruto gekozen
zal worden. Dit zou een verzwakking van de positie der V. St. betekenen.
Het ‘plan’ van Soekarno heeft de rust in Indonesië niet kunnen herstellen. Steeds
sterker wordt de drang naar autonomie in de verschillende delen. Zelfs op Java uitte
de Pasoedan deze wens.
Alle religieuze partijen en het leger verklaarden zich tegen Soekarno's plan om
de communisten in de regering op te nemen. Het romp-kabinet Ali Sastroamidjojo
legde er tenslotte het bijltje bij neer. Soekarno gaf Suwirjo, voorzitter der P.N.I.,
opdracht om een kabinet te vormen. Hij kwam tussen twee vuren, daar de Masjumi
niet met de communisten in een kabinet wenste zitting te nemen en de laatsten met
een algemene staking dreigden als zij niet en de Masjumi wel werden opgenomen.
Van verschillende zijden werd aangedrongen op een verzoening tussen Soekarno
en Hatta. Deze drong aan op vorming van een kabinet van integere en bekwame
figuren; hij wilde wel met Soekarno samenwerken, maar op zijn eigen voorwaarden.
Suwirjo's opdracht werd tenslotte gewijzigd; hij moest een kabinet van deskundigen
samenstellen; dit zou een Nationale Raad vormen in overeenstemming met het
‘plan’ van Soekarno. Dit laatste was in zoverre gewijzigd, dat ook de buitengewesten
in de Nationale Raad vertegenwoordigd zouden zijn. Na enkele dagen heeft Suwirjo
deze opdracht terug gegeven. De president zal nu zelf maatregelen nemen.

Nederland
De Tweede Kamer heeft gedurende de eerste weken van maart de nota over de
bestedingsbeperking besproken. Algemeen was men het er over eens, dat het nodig
was het mes in de uitgaven te zetten. Er was echter nogal kritiek op de
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regeringsvoorstellen. De bezwaren richtten zich tegen de opheffing van de
regeringssubsidie tengevolge waarvan de melkprijs met 10 c. per liter zou stijgen;
verder tegen blokkering van 50 miljoen voor de landbouw, terwijl deblokkering slechts
zou geschieden voor sanering der bedrijven. Ook achtte men vrij algemeen de
bezuiniging in het overheidsapparaat te gering.
Minister Hofstra meende, dat de regering i.z. bezuiniging niet verder kon gaan.
De verhoging van de melkprijs wilde hij beperken tot 6 c., maar dan moest de
regering 60 miljoen vinden in een verhoging van de belasting op inkomens boven
f 8000 of in een verhoging van de omzetbelasting. Hij prefereerde het eerste. Ook
minister Mansholt kwam iets tegemoet aan de wensen der Kamer.
Bij de replieken werden enkele moties ingediend. De motie-Janssen (K.V.P.) om
niet de belasting te verhogen maar te bezuinigen op het overheidsapparaat, werd
door de regering onaanvaardbaar ‘in de huidige vorm’ verklaard. Ook de
motie-Biewenga (A.R.), om de 50 miljoen voor de boeren niet te blokkeren, vond
de regering onaanvaardbaar.
Een ogenblik dacht men aan een kabinetscrisis. Zo'n vaart liep het echter niet.
Toen de heer Janssen zijn motie herzag in die vorm, dat de regering ‘allereerst’
dekking moet zoeken in bezuiniging op overheidsuitgaven, verklaarde zij zich hiermee
akkoord. Zij werd aangenomen met de P.v.d.A. en C.P.N. tegen.
Nadat minister Mansholt verklaard had, dat er geen bestedingsdwang zou worden
toegepast, werd de motie-Biewenga verworpen. Aangenomen werd de
motie-Roemers (P.v.d.A.) om de prijs van de schoolmelk niet te verhogen. De
Bestedingsnota werd daarna voor kennisgeving aangenomen.
De ontvangst van de nieuwe minister van Zaken Overzee, Mr. Helders, in de
Tweede Kamer deed vreemd aan. De persoon van de nieuw-benoemde kreeg aller
waardering, maar verschillende sprekers vroegen zich af, of zijn departement wel
bestaansrecht had. Persoonlijk was de minister ervan overtuigd. De P.v.d.A. deed
een poging om een ‘niet-confessioneel Katholiek’ benoemd te krijgen als gouverneur
van de Nederlandse Antillen. De minister antwoordde de meest geschikte te zullen
benoemen. Dit bleek te zijn Drs. A. Speekenbrink, een niet bij een politieke partij
aangesloten katholiek.
Minister Luns bezocht in Bonn zijn ambtgenoot von Brentano. Doel was
onderhandelingen voor te bereiden over de tussen beide landen hangende kwesties,
w.o. de grenscorrecties. In april zullen deze plaats hebben onder leiding van
oud-minister Beijen en prof. Kaufmann, hoofd van de afdeling juridische zaken van
het W. Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.
De luchtvaartbesprekingen tussen de V. St. en Nederland vlotten niet. De
Amerikaanse maatschappijen vrezen grote concurrentie, als de K.L.M. toestemming
zal krijgen om de route Amsterdam-Montreal te verlengen tot Californië en tevens
een directe verbinding Curaçao-New-York mag onderhouden. Australië, België en
Zwitserland volgen de besprekingen nauwlettend.
Meer succes had Nederland in de Algemene Vergadering der V.N., waar de
resolutie der Afro-Aziatische landen, om een commissie van goede diensten in te
stellen i.v.m. Nieuw-Guinea, niet de vereiste meerderheid kreeg.
Enig rumoer ontstond er rondom de mededeling van minister Luns in de Eerste
Kamer, dat België althans voorlopig had afgezien van het Moerdijkkanaal. Van
Belgische zijde was men het hiermee in het geheel niet eens.
J. Oomes
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België
Tijdens de drie jaar van haar bestaan heeft de regering Van Acker blijk gegeven
van heel wat handigheid om programma en mentaliteit van socialisten enerzijds en
liberalen anderzijds te verzoenen. Ook toen verleden jaar de inflatoire periode zich
begon af te tekenen, werd subtiel gereageerd. Door het spookbeeld van sociale
onlusten op te roepen, kreeg de regering van de liberalen de conjunctuurbelasting
los. Door de algemene verhoging der sociale vergoedingen en de ‘heffing op de
kapitalisten’ moesten de psychologische bezwaren van stijgende levensduurte en
loonstop bij de arbeiders worden tegengegaan. Het was een knap ontworpen plan,
maar nu lijken er toch barsten in te komen.
De arbeiders zijn onvoldaan. Marcinelle heeft nog altijd tot niets geleid behalve
tot ministeriële verklaringen over commissiewerkzaamheden. Toegegeven dat de
indices van lonen en sociale vergoedingen sterker gestegen zijn dan die van de
prijzen, toch is de stijging der levensduurte een psychologische werkelijkheid die
door iedere prijsstijging, zoals zojuist de zoveelste voor steenkolen, wordt
geaccentueerd. In de huidige economische bloei is de loonstop uiteraard onpopulair;
samen met de verhoging van de inhouding voor sociale veiligheid, zowel van
geschoolde arbeiders als van bedienden, moet hij in dit klimaat van levensduurte
tot sociale moeilijkheden leiden. De protestbeweging bij de A.C.E.C. waartegen
Gailly machteloos bleek, de staking bij de Spaarkas waartegen Van Acker met
sancties dreigde, de rumoerigheid bij de Luikse metallurgisten passen allemaal in
een groter geheel. En aangezien het A.B.V.V. door zijn regeringssympathie
gedeeltelijk gebonden is, komt het A.C.V. meer en meer aan de spits van de sociale
strijd te staan, hetgeen door de liberale senator Coulonvaux in de Senaat openhartig
werd erkend. Het gevolg is een zekere onenigheid in het socialistische kamp: de
regeringsgezinden die aanvaarden dat zelfs de sociale voordelen slechts met
vertraging worden toegekend, de meer doctrinairen, met Renard, overtuigd van de
stelling dat steeds aan de arbeiders moet worden toegegeven, al kost het offers,
en die blijven aandringen op ruimere voordelen en op structuurhervormingen. De
druk van deze linkervleugel, gevoeliger voor de prestigewinst van het A.C.V.,
verergert voortdurend.
De liberalen die weten dat hun vele concessies hun positie flink verzwakt hebben,
voelen die druk met grote bezorgdheid aangroeien. Dhr. Motz, de Wijze van de
liberale partij, waarschuwde nadrukkelijk tegen iedere nieuwe verhoging van sociale
lasten en iedere nieuwe, dure structuurhervorming - wat wel enigszins eigenaardig
aandeed na de miljardenlasten van de door de liberalen goedgekeurde wet op de
conjunctuurbelasting. Er is een sterk liberaal verzet tegen de socialistische regeling
van het bediendenpensioen, zoals blijkt uit de onthouding van zeven belangrijke
liberalen bij de stemming in de Senaat en uit het protest van de liberale vakbond.
Door het ontslag van dhr. Devèze als voorzitter van de liberale kamergroep, dreigt
de coalitiegezinde strekking nog aan invloed in te boeten. Als cement voor de coalitie
blijft praktisch alleen nog de vrees over voor een C.V.P.-succes bij de volgende
verkiezingen. Zo althans worden veelal de voorstellen geïnterpreteerd tot hervorming
van de kieswet. Na de nationale apparentering werd thans - door socialisten - de
provinciale apparentering tussen lijsten gesuggereerd.
Tot zover de algemene ontwikkeling. Tegen deze achtergrond zijn een reeks
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afzonderlijke feiten te vermelden. De C.V.P. bepleitte in de Kamer opnieuw de
grondige reorganisatie van het leger, daarbij wijzend op de Engelse en Duitse neiging
naar concentratie in een beroepsleger. In de regering werd een speciaal kabinet
voor hervorming van de ziekteverzekering opgericht, niet langer onder leiding van
minister Troclet, maar onder die van eerste-minister Van Acker persoonlijk. Minister
Collard verklaarde in de Senaat in te stemmen met een formule van samenwerking
tussen vrij en officieel onderwijs inzake hervorming van het onderwijs; deze verklaring
neemt echter niets weg van het onverminderd gevaar en de noodlottige weerslag
van de wet-Collard. Minister Leburton greep in tegen de misbruiken in de boezem
van de Nationale Dienst voor Oorlogsinvaliden. Er lekte meer en meer uit van minister
Anseele's plannen tot verdere etatisatie en socialisatie van radio en TV, in verband
waarmee sprake was van het ontslag van de socialistische directeur-generaal van
het I.N.R.
De meest zwaarwegende gebeurtenissen voor België's toekomst hebben zich,
intussen, niet in het land zelf, maar op Europees vlak afgespeeld: de ondertekening
op 25 maart te Rome, van de verdragen tot oprichting van de Euromarkt en van
Euratom. Het Euratom-verdrag schept een Europese Gemeenschap inzake
kernenergie, met eigen organen: een commissie (5 leden), een wetenschappelijk
en technisch comité, een Europees Agentschap voor bevoorrading. Voor Frankrijk
blijft de mogelijkheid open tot vervaardiging van atoomwapens. Het
Euromarkt-verdrag doelt op het totstandkomen van een Europese Economische
Gemeenschap tussen de Zes in drie termijnen van vier, maximum zeven, vier en
nog eens vier jaar. Dit betekent: tolunie, coördinatie inzake sociaal-economische
politiek en wetgeving, eenheidsruimte voor verkeer van arbeidskrachten, kapitalen,
bedrijven, enz. Ook hier zijn gemeenschappelijke instellingen voorzien: Raad van
Ministers, Europese commissie (9 leden), een reeks technische lichamen. De Franse,
Belgische en Nederlandse overzeese gebieden worden met de Euromarkt
geassocieerd. De structuur van het verdrag wordt grotendeels overschaduwd door
de vele de integratie remmende bepalingen die dienden ingevoerd om Frankrijks
instemming te verwerven.
Het verdrag is niet onverdeeld gunstig voor België (noch voor de niet-Franse
partnerlanden). De eenmaking van het toltarief t.o.v. derde landen op het rekenkundig
gemiddelde van de huidige tarieven der Zes, betekent een verhoging der Belgische
tarieven en daardoor een bemoeilijking van onze exporthandel. Het investeringsfonds
voor de overzeese gebieden zal België heel wat meer kosten dan het Kongo
opbrengt. Bij de invoer zal Kongo ingevolge bestaande verbintenissen minder
voordeel genieten van de associatie met de Euromarkt, dan de Franse overzeese
gebieden. Daartegenover staan echter de voordelen van de grote economische
ruimte en van de gemeenschappelijke economische macht, die ieder deel van het
geheel ten goede moeten komen. Volgens een verklaring van de regering zouden
70% van de Belgische economie voordeel ondervinden bij de toepassing van het
verdrag, 14% nadeel, terwijl voor 16% de weerslag nog onbekend was. Alles samen
moet de Europese opbloei die van de twee nieuwe verdragen te verwachten valt,
ook ons land begunstigen.
Er rust een vlekje op deze Europese verwezenlijkingen: de werkzaamheden
gebeurden praktisch zonder dat het Belgische parlement over de ontwikkeling der
besprekingen of de draagwijdte van het verdrag op de hoogte gehouden werd. De
oppositie heeft hiertegen terecht geprotesteerd.
L. Deraedt
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Forum
Variaties in het Gevecht met de Muze
Wanneer men zich achtereenvolgens bezig houdt met enige zeer verschillende
dichtbundels, krijgt men weer eens de gelegenheid zich te realiseren, hoezeer
enerzijds allen die hun levensgevoel in verzen uitspreken eenzelfde strijd vechten,
anderzijds op hoeveel verschillende manieren de gevechten gevoerd kunnen worden.
En we doelen dan niet eens op de eerste plaats op de vele variatiemogelijkheden
in dichterlijk taal- en beeldgebruik, maar meer nog op het verschil van
geesteshouding dat uit het werk van vrijwel tegelijk publicerende dichters kan
spreken.
Uit de nieuwe bundel van Herman van den Bergh - die in 1917 met De Boog
debuteerde, van wie in 1925 De Spiegel is verschenen en die sindsdien geen verzen
meer gepubliceerd heeft tot Het litteken van Odysseus - ervaren we direct, dat de
meer dan dertig inmiddels verstreken levensjaren de eruptieve hartstocht van de
eerste verzen hebben doen veranderen in een gespannen bezonnenheid; dat ook
het accent dat aanvankelijk zeer op het aardse en zintuigelijke lag veel meer op het
ideeële en geestelijke is komen te vallen. De eerste afdeling van de bundel Het
litteken van Odysseus - zij heet Mediterranea - bestaat uit een aantal elegieën van
het menselijk tekort, zoals kan blijken uit een paar vrij willekeurige citaten, die
gemakkelijk te vermeerderen zouden zijn:
‘wij hebben geen gezicht, geen zelfgebeuren
en als de bittre grassen uit de greppels
worden wij afgevreten door den dood’ (p. 14)

- en ‘.... stervensdroef
het wezenlijke niet te hebben aangeraakt’
(p. 29).

In ogenblikken van luciditeit formuleert de dichter toch al in deze afdeling de
gedachte, die het tweede deel van de bundel, welke als ondertitel een citaat van
Augustinus draagt: Audire silentium, zal beheersen en die hem in ‘Rhodische
metamorfose’ een subliem beeld voor de zin van het menselijk lijden en strijden aan
de hand doet:
‘voor het feest van den groten gang
is de wijn in de schaduw koelgezet’ (p. 11).

Hij schaamt zich dan niet meer onder het verdriet gebukt te gaan, omdat hij weet
dat ‘dit leven een wank'len is naar het beloofde land...., dat zal komen omdat het
geweest is en enkel door dit leven werd doorbroken’ (p. 33). Hij luistert dan naar
het gemurmel van dat ‘gouden tijdperk’ en verlangt alleen nog maar ‘een spoor te
wezen van de antieke stilte’. Aan het begin (Castalia) en het einde van de bundel
(Voorspraak) staan dan twee verzen, waarin hij spreekt tot hen die hem ‘zijn
voorgegaan naar de andere oever’, die met hem zijn opgegroeid, die zijn voorbeelden
zijn geweest en die hem hebben gevormd door steun of tegenwerking. Hij legt
rekenschap af, zegt hen ‘eens slaaf’ te zijn geweest, maar ‘nu vreesloos vrij’ te
kunnen zijn en spreekt de zekerheid uit:
‘zo zullen wij ons gesprek vervolgen
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van de nacht naar de dag
van het een naar het al’ (p. 7 en 46).

Uit dit overwinnen van de egocentrie, uit dit kunnen zeggen ‘ik leef in jou’, zal dan
‘de poëzie vanuit zichzelf ontspringen’. Zodat het schone evenwicht van de poëtische
uiting voortkomt uit en symbool is ván een innerlijk evenwicht, dat in de loop van
het leven verworven is; zodat het gevecht met de Muze eigenlijk op de eerste plaats
een gevecht van de dichter met zichzelf is om zich der Muze waardig te maken.
Andersom is het mogelijk zich in de poëzie terug te trekken, de opgedane
levenservaring daar te ordenen en steeds weer na te gaan in hoeverre het nu (óf
straks, óf misschien) op grond van de ervaringen en hun verwerking mogelijk is (of
zál zijn, of zal worden) tot een menselijk evenwicht te geraken. Dergelijke pogingen
zien we in de twee volgende werken die we hier voor u aankondigen.
De bundel Fata Morgana voor Nederlanders is de eerste verzenverzameling van
Koos Schuur na Herfst, Hoos en Hagel van 1946. Slechts met een tweetal
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gedichten werkte hij nog mee aan de bloemlezing Atonaal van Simon Vinkenoog
van 1951. Inmiddels heeft deze Groninger dichter Amsterdam voor Australië verruild,
waar zowel zijn sociale als familiale omstandigheden grondig zijn gewijzigd. Alles
samen reden te over voor de belangstellende lezer om ook dit ‘tweede debuut’ met
spanning tegemoet te zien.
Fata Morgana bestaat uit drie delen. Allereerst het titelvers, geschreven in opdracht
van de Nederlandse regering, waarin op verschillende manieren in een negental
gedichten de gemoedstoestand van de emigrant wordt benaderd: zijn heimwee, zijn
alleen-staan, zijn risico's, zijn ‘haat’ tegen het vreemde land, dat hem toch eigenlijk
afstoot, en anderzijds de verwachting dat het ééns toch mogelijk zal zijn zich aan
te passen en thuis te voelen. En de summa van al zijn ervaring met het nieuwe land
is de sensatie van het nieuwe, van het adamische, van de helderheid die voldoende
reden is het oude Europa te ‘vergeten’ (?):
‘en de wereld is dan en daar opnieuw geschapen
in geel en blauw en groen
in een morgen van rijkdom
spel ik een woord
een klaarheid
een reden temeer’.

Heel duidelijk hier het zódanig ordenen van de ervaringen, dat er een perspectief
open gaat, dat tot dan toe niet te zien was geweest; een aanwenden van vaak
negatieve gegevens om tóch tot een slotsom te komen, die een rechtvaardiging zou
kunnen zijn van de geluksdrang die in ieder mens leeft. Om het nog eens met zijn
eigen woorden te zeggen - en we citeren dan uit de tweede afdeling van de bundels
de slotregels van het prachtigste vers dat Schuur geschreven heeft, het grote gedicht
‘om wat ik van de liefde weet’ -:
‘Ik heb dit gemaakt
met een bot mes en een houten hamer
om de onheelbare wonden
en het formaat der builen
om wat ik van de liefde weet’.

In de derde afdeling dan vinden we een aantal vertaalde gedichten. Het geluid van
Schuur wordt gekenmerkt door een zekere angst voor de zachtheid - misschien
aangeboren, zeker bevorderd door levensloop en belevenissen - en het is opvallend,
hoe de dichter onderwerpen, die hij in eigen ‘toonaard’ niet behandelen kan ‘zoekt’
en ‘vindt’ bij andere dichters. Het lijkt ons althans, dat zijn vertalingen niet ‘toevallig’
zijn, maar een welkome aanvulling leveren op het psychische totaalbeeld, dat we
ons van Schuur hebben te vormen. Er zijn prachtige verzen onder die congenialiter
zijn weergegeven.
Nogmaals: om velerlei redenen zal geen enkel werkelijk minnaar der poëzie de
Fata Morgana voor Nederlanders ongelezen kunnen laten.
Ofschoon het levensgevoel van de Atonaal-dichter Hans Andreus niet wezenlijk
van dat van Schuur afwijkt, heeft zijn gemakkelijk-verstaanbare poëzie een ander,
lichter accent dan die van de meeste zijner bentgenoten. Ondanks een enkel fel
‘anti’-gedicht in verschillende van zijn bundels, ondanks - ook - een nogal uitdrukkelijk
verwerpen van veel overgeleverde ‘waarden’, was hij van het begin af uiterst zelden
bitter, maar meestal alleen verdrietig om het zo triest geworden leven van de mens.
Hij tracht dan zeer bewust een nieuw menselijk evenwicht te vinden in een soort
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paradijselijke herovering van de zintuigelijkheid en lichamelijkheid, waar dan weer
‘de geest het lichaam binnen breekt’ (Het explosieve uur, 1955, slot).
Hij weet niet zeker of dit te realiseren is en zweeft voortdurend tussen hoop en
vrees, in een soort ‘misschien’-geloof. Misschien is de titel van zijn voorlaatste bundel
(bij De Beuk, 1956) en uit Variaties op een afscheid is dit ‘Credo’:
‘De dichters weten wat zij niet weten.
Zij spreken in hun vreemde taal;
zij gaan de dood in tot het begin;
zij ontdekken leven en zien de wereld aan met hun
hartstochtelijke onschuld
en veranderen de aarde
in de werkelijke aarde’ (p. 6).

In deze bundel vooral bezig met de ervaringen van de liefde en verwachting van de
dood, vraagt Andreus zich herhaaldelijk af, of het schijnbare einde niet de vervulling
zal geven die in het leven,
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die voortdurende strijd, niet bereikbaar lijkt. Hij is geboren in 1926, en zegt:
‘mijn naam een dertigjarige oorlog
en mijn woord een laatste adem. Maar mijn woord een beginnend begin?’
(p. 34).

En elders:
‘Brandt een gezicht achter elk gezicht?
In den dood
herkennen wij elkander?
En wordt de tijd rijp voor een zon
van zien?’

Van een zekerheid kunnen we niet spreken, maar ieder gedicht is een duidelijk
gevecht om meer licht, een poging - soms haast tegen beter weten in - om aan het
‘misschien’ 'te blijven geloven.
Voor Simon Vinkenoog liggen de kaarten geheel anders. Bij hem wordt het gevecht
met de muze niet gevoerd om de inzet van een moeilijk, maar misschien tóch te
bereiken levensgeluk, maar om die van een zich kunnen neerleggen bij de
uiteindelijke mislukking en het sterk genoeg zijn om alle schijn-troost af te wijzen.
Hij - reeds auteur van een viertal dichtbundels, een korte roman en de beroemde
bloemlezing Atonaal - neemt een veel extremistischer en nihilistischer standpunt in
dan Andreus. Bij hem heet het van Helena:
‘Eens liep zij hoog te spreken nu bewandelt zij rustig
een potsierlijke levenswandel’ (Lessen uit de nieuwe school van taboes, 1955, p. 5).

En reeds in zijn eerste bundel neemt hij dan ook afstand van de romantische
voorloper der Vijftigers, Lodeizen, en van zijn Atonaal-genoot, Andreus:
‘ik kan in mijn verzen
andreus niet dulden
noch de adem van lodeizen ik eis voor eigen spraakgebrek
een eigen keuze
een eigen god:
haat’ (Wondkoorts, 1950, p. 36, slot).

In Tweespraak, een verzen-dialoog, stellen de dichters hun ‘standpunten’ tegenover
elkaar. Vinkenoog opent het vuur en verwijt Andreus:
‘Verloren en nameloos
in de koele adem van water gevangen,
op wolken loopt hij. Om een hemel die zich niet laat bestormen
op de aarde die niet veroverd kan worden,
moe van vechten tussen dood en leven
gevlucht in een harnas van beide’ (p. 6)

Voortdurend erkent Andreus in zijn antwoord-gedichten de ‘ellende / van levenslang
en jaren / toegespitst, vlijmscherp als / wapens gewet door de tijd’, de vrees, de
uitzichtloosheid, het gebroken zijn van liefde enz. - totdat er niets meer overbleef
dan zwijgen of steken (p. 11). Maar hij wil toch ‘kijken wat er achter zit’ en hij wenst
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‘de duizenden wegen niet eenzaam (te) gaan’ (p. 13). Hij wil hopen, voortgaan en
zoeken naar het woord, dat meer weet dan hij: on attend l'intelligent imbécile (motto
2). En de opvattingen blijven tegengesteld; Vinkenoog:
‘Niet meer het wonder zoeken....
behoeftig als een gelukkig verslaafde
met zijn trillende handen
met een zware aap op de schouders,
ben ik’.

en Andreus:
‘Dus? Geloven wij in misschien
en vrezen wij minder het nooit.
Ergens maakt geen mens verschil. Ergens leven wij’ (p. 34-35, slot).

De standpunten blijven tegenover elkaar staan, en we kunnen opmerken hoe er
diametraal tegengestelde levenshoudingen zijn aan te treffen binnen een groep
dichters, die men als ‘experimentelen’ of Vijftigers of Atonalen al te gemakkelijk over
één kam scheert. Iedere echte dichter voert zijn eigen strijd met de Muze, ieder
kiest zijn eigen wapenen en oefent zich erop op eigen manier. Het is op velerlei
wijze boeiend dit te volgen - én bij velen (in ieder geval bij alle vier besproken
dichters) moet zij zich herhaaldelijk gewonnen geven en zich schikken naar de
luimen der kunstenaars.
Th. Govaart

Besproken dichtbundels:
Herman van den Bergh, Het litteken van Odysseus. - A.A.M. Stols,
's-Gravenhage, 1956, 49 pp., f 3.50.
Koos Schuur, Fata Morgana voor Nederlanders en andere gedichten. - De
Bezige Bij, Amsterdam, 1956, 80 pp.
Hans Andreus, Variaties op een afscheid. - U.M. Holland, Amsterdam, 1956,
41 pp., f 2.75.
Hans Andreus en Simon Vinkenoog, Tweespraak. - A.A.M. Stols,
's-Gravenhage, 1956, 35 pp., f 3.50.
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Volwassen Fotokunst
Weinige twistpunten zijn zo vervelend en doelloos als de vraag of de fotografie - en
de film en het aanplakbiljet, etc. - ‘een kunst’ is. Een kluif voor hen die gaarne
hineininterpretieren. Het antwoord kan altijd zowel indrukwekkend negatief als
indrukwekkend positief luiden. Er blijft dan nog steeds het feit dat de fotografie er
is, niet enkel als plastisch bericht of áfbeeldend document, doch ook, gelijk de roos
in het mooie gedicht van Angelus Silesius, zonder ‘waarom’:
.... sie blühet weil sie blühet,
Sie acht' nicht Ihrer selbst,
fragt nicht, ob man sie siehet.

Als zodanig werkt de foto, over de vergelijkingsmogelijkheden in de herkenbare
weergave van het prototype heen, op onze ontvankelijkheid voor puur beeldende
uitdrukking in, en vermag zij ons via de louter visuele gewaarwording aan te grijpen
zonder dat haar geëigende middelen, haar donker en licht, haar glans of matheid,
haar vlakordening en ritme, vertaald behoeven te worden in literaire begrippen.
Er is niets in de verrukkelijke ‘Materialreisz’ van Seurat's uit duizenden stippen
opgebouwde tekeningen, dat niet reeds tastbaar leefde, bijna een halve eeuw
vroeger, in de korrelige toonwaarden van Nièpce's allereerste openluchtfoto. Zó
volkomen is niet alleen het geheimzinnig ademen der materie doch ook de
samenhang van plans en lijnen-net der compositie, dat men deze ‘toevallige’
natuuropname uit het venster van het uitvindersatelier te Gras, onbevreesd als de
reproductie van een meesterwerk der pointillistische schilderkunst kan opdissen, ook aan het scherpste en wantrouwigste oog. De bekoring dezer confrontatie
vermindert niet wanneer men pertinent weet dat het hier ‘slechts’ om de geslaagde
proefneming van de uitvinder der heliografie gaat. Het toeval doet geen afbreuk aan
de waarde van die ‘mechanische’ schepping, althans voor wie ervaren heeft dat in
alle plastisch maken het duistere toeval werkzaam is, grillig of welwillend, alsof het
daar telkenmaal wou herinneren aan de begrensdheid van het creërende individu
en aan de ondoorgrondelijke zin in de aanwezigheid aller dingen om ons heen.
Tallozen die sedert 1826 in het voetspoor van Joseph Nicéphore Nièpce traden,
hebben, met de camera onder hemel- of kunstlicht, of gebogen over het bad
chemisch vocht in de donkere kamer, een vermetel spel met dat toeval gespeeld,
hetzij door het te lokken en te verlangen, hetzij door het, met
beminnelijk-hoogmoedige vastberadenheid, schijnbaar uit te schakelen.
Er is een stoffelijke wezenheid in de foto, inherent noch aan de schilderkunst noch
aan de aparte wereld van het tekenen: het wonderlijke resultaat van de nooit in haar
finesses controleerbare, eigenmachtige tussenkomst van het licht, - zijn reïncarnatie
doorheen de lens. Precies deze eigenschap heeft het beeldend scheppen verruimd
en verrijkt. Aan de lichtontleding tot kleuren in de schilderkunst en de tegenstelling
zwart-wit in het tekenen, werd een totaal nieuw, in zichzelf organisch leven-van-licht
toegevoegd: licht dat onaangetast in de dingen binnendringt, met krachtenspanningen
of invretende uithollingsdrang, om zo over te hevelen naar een tweede werkelijkheid
welke we niet anders kunnen noemen dan fotografische werkelijkheid. Fernand
Léger vond de foto's van zijn schilderijen vaak mooier dan de schilderijen zelf. Hij
zag ze in een metamorfose. Bij al wat hijzelf, schilderend, met de ‘bewerking’ van
het licht had ondernomen en bereikt, had het licht nóg eens, maar dan volkomen
actief en autonoom, ingegrepen. Er waren nieuwe, fotografische kunstwerken
ontstaan.
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Vooralsnog schijnt de fotokunst wel algemeen veel eerbied af te dwingen waar
zij, door het knap en verrassend uitgekozen onderwerp, de onverwachte close-up,
de ongewone perspectivische instelling van de camera, e.d.m., ons de (min of meer)
bekende werkelijkheid voorstelt op een wijze die niet tot de gewoonten of normale
mogelijkheden in de visuele waarneming behoort. Dat merkt men aan het overigens
niet onverdiende succes van geraffineerde beeldzoekers zoals Cartier-Bresson,
Cas Oorthuys, Ernst Haas en
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vele anderen, en van tijdschriften zoals b.v. Magnum, waarin deze onverhoedse
openbaringen van onbevroede realia uit de alledaagse optiek soms zonder één
silabe commentaar worden gereproduceerd. Die eerbied wordt al wat weifelmoedig
ten overstaan van surrealistische montages, b.v. van Max Ernst of Man Ray, en
verzwindt vrijwel waar de fotografie zich net langs haar sterkst creatieve zijde
vertoont, nl. in de vorm van fotogram, solarisatie, negatief-kering, scheikundige
bijwerking, etc. (Hajek-Halke, Höpffner). ‘Cuisine’, zegt men dan veelal, en men
vindt het produkt wel eigenaardig als zgn. willekeurige vrucht van blinde
experimenteerlust. In géén andere gedaante nochtans drukt deze kunst zich eerlijker
en wezensechter met haar specifiek fotografische middelen uit.
Er wordt dan, in begenadigde handen, zuivere beelding verwezenlijkt, waarin de
middelen tot een volstrekt zelfstandige ‘taal’ culmineren. Er blijven geen vertaalbare
aanklampingselementen meer over voor ons zo overgecultiveerd verstandelijk
begrijpen. Enkel ons vermogen tot intuïtieve doorvorsing krijgt toegang tot deze
ongeschonden beeldenwereld. Wij worden uitgenodigd te begrijpen en te beleven
met het hart, of, zo men wil, met het zintuig ‘oog’, voor zover dat aan het gevoel en
niet aan de wankele constructie onzer intelligentie gehoorzaamt. Dit schijnt een
schier wreedaardige opproefstelling van de gevoelsreinheid in een samenleving die
zo onheilspellend gericht wordt door de ratio en waarin het kijken zo brutaal, tot in
de graad der volkomen uitputting, wordt afgejakkerd en uitgebuit.
Zal de aanvaarding-door-het-publiek van deze kunst zich doorzetten langs de
methode van ‘aanvaarding op gezag’? Het schijnt de weg van de minste weerstand.
Foto-tentoonstellingen en demonstratief grotere productie van foto's zoals de jongste
jaren vooral in Nederlandse weekbladen wordt toegepast, zullen vermoedelijk wel
meer de aandacht opwekken dan de gespecialiseerde foto-tijdschriften, die men,
ook onder intellectuelen en intens geïnteresseerden voor beeldende kunsten, te
gemakkelijk als vakbladen links laat liggen. Een gebeurtenis die aan invloed veel
ten goede kan uitstralen, is de eerste internationale Biennale voor Fotografie te
Venetië (20 april-19 mei 1957). Uit Nederland is er o.a. werk van de in tamelijk brede
kringen bekende Coppens en Oorthuys. Van Belgische zijde wordt er aan
deelgenomen door Serge Vandercam, een ongemeen begaafd fotokunstenaar die
sinds enige jaren ook schildert (hij verwierf onlangs de Prijs der Jonge Belgische
Schilderkunst) maar met zijn wat onbehouwen ‘tachistische’ doeken bezwaarlijk de
subtiele poëzie van zovele zijner magistrale foto's kan doen vergeten.
De hoop dat de fotokunst, naarmate zij zich perfectioneert, zijdelings zal bijdragen
tot een dieper, juister begrip voor de schilderkunst, inz. de non-figuratieve, is
waarschijnlijk wel erg ijdel. Men kan de zgn. overbodigheid van het
realistisch-afbeeldend schilderen in zekere mate motiveren door te wijzen op de
onverbeterlijke mogelijkheden tot een identiek afbeeldingsdoel in de fotografie.
Doch, triomferend in haar volwassenheid, lijkt de fotokunst zelf al geen genoegen
meer te nemen met het voorstellen en het zgn. natuurgetrouw rapporteren. Ook zij
grijpt naar het - in wezen zeer concrete - non-figuratieve beeldingsrijk. Een rijk
waarvan de gestalten en verschijningen inniger en pregnanter werkelijkheden van
mens en universum vertolken dan die al te oppervlakkig-zintuigelijke realiteit waarbij
een aan naturalisme en rationalisme verzadigde cultuur zweert alsof dié realiteit
meer ware dan nietig stof.
K.-N. Elno
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Boekbespreking
Godsdienst
Verheul, O.S.B., Dom Dr. Ambrosius, Het Paasmysterie. - J.J. Romen &
Zonen, Roermond-Maaseik, 1957, 144 pp., f 5.-.
Wij mogen Dom Verheul dankbaar zijn, dat hij dit ‘bezinningsboekje voor priester
en leek’ heeft gepubliceerd als een omwerking en uitdieping van de artikelen die hij
vorig jaar (1956) her en der liet verschijnen. Vooral het eerste deel achten wij
waardevol, waar schr. het Paasmysterie belicht vanuit de H. Schrift en de Liturgie.
De rijke teksten uit de liturgie der Goede Week vinden hier een harmonische
verwerking. Ook in het derde deel, de behandeling der riten, blijft schr. allerminst
staan bij de ‘techniek’, maar hij verstaat het aan de ceremonies de hun verschuldigde
diepgang te verlenen. Van harte aanbevolen aan ieder die het Paasfeest tot zijn
levensbezit wil maken.
A.C. Heymans

Vita. Handboeken van Godsdienst: 6e kl.: G. De Bondt, Credo. - 5e kl.:
F. Hofmans, Totdat Hij komt. - 3e kl.: P. Pas, Jezus Christus. - Uitgeverij
Patmos, Antwerpen, 1956, 140-232 en 190 pp., geïll., ing. Fr. 60-75 en
65.
Dit zijn de eerste drie delen van een nieuwe reeks godsdiensthandboeken voor het
M.O., samengesteld door seculiere priesters uit verschillende bisdommen, o.l.v.
E.H. Dr. P. Pas. De drie nog te verschijnen delen zijn aangekondigd voor 15 april
1957. De reeks ademt ongetwijfeld een frisse geest. De schrijvers bedoelen allen
een aantrekkelijk en vlot leesbaar handboek voor te leggen, dat tevens door
allerhande proefvragen en werkopgaven (‘exploraties’) een echt werkboek wil zijn.
Het treft bijzonder hoe de leerlingen worden aangesproken, al kan van didactisch
standpunt uit de vraag worden gesteld, of deze aanspraak bij voorkeur van het
handboek of allereerst van de leraar dient uit te gaan. De ervaring bij het gebruik
zal ook hier moeten meespreken. Een meer gedetailleerde beoordeling zoeke de
lezer in catechetische tijdschriften. Een paar bedenkingen toch. Waarom benadert
E.H. De Bondt het bestaan van God (hst. I) niet méér, en wel allereerst, van uit het
geloof. In hst. II blijft de (scholastische) definitie van het mysterie stellig te negatief.
De 90 blz. bijbelse geschiedenis van Prof. Hofmans zijn merkwaardig:
wetenschappelijk verantwoord - toch wel iets té zwaar voor deze vijfdelingen! -, en
zeer religieus geschreven. Jammer echter dat de band met de sacramenten, de
eigenlijke leerstof, minder belangrijk werd geacht. Dat deze nieuwe reeks duidelijk
schatplichtig is aan het catechetisch pionierswerk van anderen, en volledig aanleunt
bij het catechetisch renouveau van deze tijd, hoeft niet verder te worden toegelicht.
Aan de leraar, zijn methode aan te passen bij deze nieuwe reeks, waarin de
verleiding van de ‘leesles’ zeker niet denkbeeldig wordt. Ook voor de leraar immers
geldt het motto van de reeks: godsdienst is in de eerste plaats leven, d.w.z. wat
hem betreft, getuigenis afleggen voor de werkelijkheden van het heil.
J.M. Tison
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Keet, Joseph, pr., Eenzaam in de nacht. - Uitgeverij Foreholte, Voorhout;
't Groeit, Antwerpen, 1957, 88 pp., f 4.50.
Het wordt langzamerhand gewoonte dat de lijdensmeditaties, die jaarlijks voor de
K.R.O. gehouden worden, in druk verschijnen. Onder de velen, die ze beluisterd
hebben, zullen er talrijken zijn voor wie de lezing een dankbare herinnering zijn zal
aan het gesproken woord met zijn verschillende schakeringen. In zoverre is een
uitgave dan ook gerechtvaardigd. Een andere vraag is of de ‘literatuur’ over de
lijdensmeditaties hiermee verrijkt wordt. In Eenzaam in de nacht valt te prijzen dat
het inderdaad meditaties over het lijden van Onze Heer zijn en dat er niet gestreefd
is naar sensationele en pikante toepassingen. Zij stemmen tot nadenken en bidden;
dat is een grote verdienste. De uitgave is keurig en stijlvol verzorgd.
C.M.

Schoonenberg, S.J., Dr. P., Het geloof van ons doopsel. Dl. II: Jezus,
de Christus, de zoon Gods. - L.C.G. Malmberg, Den Bosch, 1957, 269
pp., f 9.50.
Het tweede deel van Het geloof van ons doopsel behandelt in 268 pp. het tweede
geloofsartikel: ‘Jesus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer’. Heilshistorisch wordt
hiermee tegelijkertijd de overgang gemaakt van het Oude naar het Nieuwe verbond.
Toch wordt vooraf het godsbeeld van het O.T. (dl. I) aangevuld door uitvoerige
overzichten van de Oudtest. heilsgeschiedenis (en van het literair getuigenis
daaromtrent) in het licht van
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de komende en verwachte Heiland (p. 42-46; 46-88; 90-112; 169-178). De
behandeling van het eigenlijke thema geschiedt aan de hand van drie trefwoorden:
‘Jesus’ (Jesus als mens en temidden der menselijke geschiedenis: hoofdstuk 1);
‘Christus’ (Jesus als de Messias, waarbij tegelijkertijd op indringende en zeer
belangwekkende wijze over de tekenen van zijn zending wordt gesproken: hoofdstuk
2); ‘Zoon Gods’ (Jesus als Gods enige Zoon, met tegelijk een goed uitgewerkte
behandeling van de titel ‘Heer’: hoofdstuk 3). Het geheel vindt zijn afsluiting door
het nagaan van het verband tussen het eerste geloofsartikel (de Vader) en het
tweede (de Zoon), waarbij de bemerkingen rond de Vader als God reeds van het
Oude Verbond en de totale betrokkenheid van de Zoon op Hem ook voor godsvrucht
en catechetiek van regelrecht belang zijn (cf. p. 243 v.). Met de voortgang van zijn
grootse onderneming (hoeveel delen zouden het uiteindelijk worden?) wint de schr.
aan kracht: het Nederlands is verzorgder, het verband geserreerder, de
gedachtengang gemakkelijker te volgen dan in dl I. Hij blijft overigens de docent
ook al wil hij in ‘dialoog’ schrijven. Apologeet wil hij in dit boek niet zijn, maar ook
onder dit opzicht is de natuur nog al eens sterker dan de leer.
Zijn genuanceerd afwegen is me ook nu weer opgevallen, soms zozeer dat hij
soms dat wat hij met de ene hand gaf met de andere weer schijnt terug te nemen.
In ieder geval zal men b.v. goed doen om wat schr. zegt over natuurlijk geloof (p.
20) en over bewijzende tekenen (139 vv.) te lezen in het licht van de lange noot op
p. 145. De verrassende en lichtgevende bemerkingen over de lichamelijke staat der
verheerlijking (p. 22 vv.) worden misschien toch weer te veel gerelativeerd op p. 24
v. (alle verschijningen van de verrezen Heer veronderstellen toch of stichten
persoonsgemeenschap en zijn wel daarom tot een zo specifieke kring beperkt). Het
profetisch licht wordt terecht zeer nauw verbonden met het geloofslicht, maar wat
de beperkende toevoegnig ‘charismatisch gegeven’ (p. 171) nu precies moet, is me
niet recht duidelijk geworden.
Wijsgerig-fenomenologische beschouwingen krijgen hun gepaste plaats, maar
worden voor mijn besef ook wel eens weer al te schematisch (evenals in deel I)
naar hun ‘eigen’ gebied (buiten de theologie) teruggedrongen (vgl. b.v. p. 250 v.).
De exegese komt tot mijn vreugde (evenals in deel I) behoorlijk aan haar trekken.
Men bemerkt echter aan de gehele sfeer der behandeling, dat schr. - met veel akribie
overigens - put uit gegevens van anderen. Ik noem enkel voorbeelden. Het meest
storend is voor mijn besef, dat het onderscheid tussen wat Jesus heeft gezegd en
bedoeld en tussen wat onze evangelieen bieden nergens consequent functioneert.
Ik geef toe, dat dit een moeilijke zaak is, die de schr. ook voor vele verwikkelingen
zou hebben geplaatst, maar zoals het nu ligt blijft de argumentatie meerdere malen
onzeker of zelfs dubieus. De synoptische evangelieën zijn overigens te eng gevat,
wanneer men ze exclusief ‘in dienst van de leer’ (p. 39) stelt, en hun gezamenlijk
teruggaan op een aramese oer-Mattheus is allesbehalve ‘algemeen erkend’ (p. 36).
Sceptisch sta ik ook tegenover het Petrinisch en Paulinisch Christusbeeld, dat schr.
in de Handelingen meent te kunnen onderkennen (p. 34 vv.) en nog sterker tegenover
Johannes de Doper als degene, die het thema van de Mensenzoon en van de
Jahwehknecht bijeen zou hebben gebracht (p. 111). De behandeling van het O.T.
rust op de onderscheiding - à la Renckens - van een carnale en een geestelijke
vervulling der beloften, een draagvlak, dat misschien toch niet sterk genoeg is en
te schematiserend van opzet om het geheel te dragen. Een totaalbeeld der
eschatologische verwachtingen komt niet uit de verf (door de toespitsing op de
Messias). In ieder geval zou ik 2 Sam. 7 niet graag het ‘uitgangspunt van alle profetie’
noemen (p. 72), terwijl schr. gevaar loopt het onrechtstreekse messiaanse te
verengen tot wat typologisch op de Messias betrokken is (p. 96). Zowel exegetisch
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als dogmatisch bevat het boek echter een grote rijkdom aan gedachten in zorgvuldig
afgewogen en doordachte vorm. Het verschijnen is voor ons Nederlands taalgebied
een belangrijk gebeuren.
J. Weterman

Meier, Emil, Reifen des christlichen Menschen. - Benziger-Verlag,
Einsiedeln, 1956, 230 pp., Zw. Fr. 8,90.
De grondvisie van de schr. wordt zeer goed weergegeven door de titel der eerste
overweging ‘Bejahung des Lebens’: een christen gaat niet gebukt onder het leven
maar heeft alle reden tot hoop. Dit wil echter niet zeggen dat het christelijk ideaal
een naïef en levenslustig optimisme zou zijn. Lijden, strijd en zonde zijn ook het
aandeel van de mens - maar juist daarvan heeft Christus 'dood ons verlost.
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Dank zij het vasthouden van deze beide polen der christelijke levenshouding is schr.
erin geslaagd een levensvisie te schetsen waarin mens en God, aardse en hemelse
werkelijkheid, levensvolheid en zondebewustzijn harmonisch worden verbonden.
Dit is volgens schr. de levensvisie van de volwassen christen. De taal van deze
overwegingen is zakelijk, klaar en spreekt de lezer direct aan. Resoluut verzaakt
schr. aan alle conventionele zalvende zegswijzen, die men soms vindt in z.g.
‘geestelijke lectuur’. Een boek dat we graag aanbevelen.
Fr. Vandenbussche

Chrétiens dans le monde (Témoignages. Cahiers de la Pierre-Qui-Vire,
7). - Desclée de Brouwer, Brugge-Parijs, 1955, 206 pp.
Dit cahier is één der mooiste van heel de reeks. Ook is het een moedig geschrift,
daar het zo vrij en zo open het probleem van de christelijke existentie in deze
moderne wereld bespreekt. De twee eerste hoofdstukken zijn op zichzelf reeds de
moeite waard om bestudeerd te worden. Ze werden door de redactie geschreven.
De lezer ontdekt spoedig hun auteur: de leider van de reeks, Dom Nesmy van La
Pierre-qui-vire. De conclusie van heel het werk is uiterst genuanceerd. Het artikel
van Michel Massenet over Option politique et option chrétienne is aan Franse
toestanden aangepast en bespreekt de mogelijkheid voor katholieken om een
verschillende politiek te volgen en zich in verschillende partijen te organiseren zonder
hun grondige eenheid hieraan op te offeren.
J. Beyer

Bellevue, M.-E.F. de, Pater de Clorivière en zijn zending. 1735-1820. - E.
Van Elewijck, Overvloedstraat, 31, Brussel, 1955, 295 pp., Fr. 100.
Met de goedkeuring van de Seculiere Instituten door Pius XII zal Pater de Clorivière
met de jaren beter bekend en zullen zijn leven en leer voor vele priesters en leken
van groter nut worden. In de moeilijkste omstandigheden, gedurende de Franse
revolutie en de moeilijke jaren die daarop volgden, heeft hij een Instituut voor
priesters en een ander voor leken gesticht, die de mogelijkheid boden om de
evangelische raden te beleven in de wereld. De hoofdstukken over het geestelijk
leven en de leiding in het inwendig gebed zijn wellicht de beste en de belangrijste.
Daarom alleen reeds zouden we de lezing van dit boek aanbevelen.
J. Beyer

Geschiedenis
Schulte Nordholt, Dr. J.W., Het volk dat in duisternis wandelt. - van
Loghum Slaterus, Arnhem, 1956, 282 pp., f 16.50.
Het werk van Dr. Schulte Nordholt over de geschiedenis van de negers in Amerika,
met vele platen fraai geïllustreerd, is het eerste, dat in ons land over dit onderwerp
geschreven werd. Het verdient alle lof wegens de objectiviteit van de schrijver, die
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zich door het raadplegen van de belangrijkste werken, diep in deze materie heeft
ingewerkt en daarbij een onderhoudende verteller is gebleken. Het is een tragisch
verhaal van bloed en tranen, dat zich bij elke minderheid afspeelt, maar bij de negers
in Amerika tot onmenselijke proporties is uitgegroeid. Onze kennis van de kleurlingen
in Amerika beperkt zich in de regel tot de ‘hut van Oom Tom’, door de negers zelf
niet bijzonder geapprecieerd, tot de enige tientallen jaren later levende negergeleerde
T. Booker Washington, tot de slavenoorlog en slavenbevrijding door president Lincoln
en tot losse berichten over lynchen en segegratie tot in onze dagen toe. Maar Dr.
Schulte legt ons de achtergronden van die toestanden en gebeurtenissen duidelijk
uit. Vanaf 1619, toen de eerste twintig slaven door een Hollands schip in Virginia
aan land werden gezet, door de volgende eeuwen van ‘fokkerij’ en slavenmarkten,
naar de Ku Klux Klan in de 20ste eeuw volgen we de lijdensweg van dit volk. Eindelijk
is, met medewerking van de democratische presidenten Roosevelt en Truman bij
de negers, althans bij hun leiders, de reactie ontstaan van een zelfbewuste
raswaardering, waardoor zij een gelijk aandeel in de Amerikaanse beschaving wetenschap en kunst - opeisen. We zien dit verschijnsel van veelzijdige begaafdheid
zich meer en meer ontplooien bij deze bevolking, die eertijds door hun eigenaars
als niet meer dan een schakel tussen dier en mens werd beschouwd. Deze
ontwikkeling wordt ons door de schrijver in details beschreven, zodat ook hier te
lande menig vooroordeel tegen de ‘onbeschaafde’ neger kan opgeruimd worden.
K.J. Derks
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Algemene Geschiedenis der Nederlanden o.r.v. Prof. Dr. J.A. Van Houtte
e.a. Deel IX: Omwenteling, Vereniging en Scheiding. 1795-1840. - De
Haan, Zeist; Standaard, Antwerpen, 1956, XIX-478 pp., 48 pltn.
Na het Xe deel verschijnt dit IXe deel. Prof. H. Van Werveke heeft in zijn twee
hoofdstukken over het Zuiden vooral de positieve bijdrage van het Franse tijdperk
voor de latere tijd belicht; de uiterst ingewikkelde geschiedenis van het Noorden
gedurende de Franse omwenteling heeft zeker niet aan duidelijkheid gewonnen
met ze door vier minder bekende auteurs te doen behandelen. Het korte hoofdstuk
over het verlies en de teruggave der Nederlandse koloniën is overzichtelijk. Het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt in drie hoofdstukken behandeld: één
over het Zuiden, één over het Noorden, één over Noord en Zuid, alles samen een
gelukkige vondst. Hieruit blijkt hoeveel meer het Zuiden baat gehad heeft bij de
kortstondige vereniging. Toch heeft Prof. De Moulin, die met Prof. Van Werveke
ook nog de Belgische omwenteling behandelt, vooral de schaduwzijde van het
bestuur van Willem I geschilderd en het nationaal gevoel in België enigszins
overdreven. Het politieke hoofdstuk over Nederland, de tien jaren na de scheiding,
door Dr. Marie S. Kluit is nogal verward, terwijl dat over België door Dr. H. Haag
een duidelijk beeld geeft. Tenslotte heeft Dr. O. Noordenbos in brede trekken het
culturele leven in Nederland geschetst, terwijl G. Schmook dit, met een overvloed
van bijzonderheden, deed voor België. Een paar details: Hst. XII begint met de
reacties in het Noorden op het Verdrag der XXIV Artikelen, terwijl pas Hst. XIII de
Tiendaagse Veldtocht en het daaropvolgend Verdrag der XXIV Artikelen uiteenzet.
En zou de inhoudstafel niet meer homogeen kunnen zijn, het ene hoofdstuk wordt
in 15 paragrafen gedetailleerd, terwijl twee andere lange hoofdstukken niet de minste
indeling hebben. Overigens is dit IXe deel over een uiterst belangrijke periode
uitnemend geslaagd.
M. Dierickx

Eyck, Erich, Geschichte der Weimarer Republik. 2ter Band. - Eugen
Rentsch Verlag, Erlenbach-Zurich, 1956, 620 pp., Fr. 23.60 en D.M. 22.80.
Dat Erich Eyck, dichter bij de negentig dan bij de tachtig, het tweede deel van zijn
geschiedenis van de Weimarse Republiek op zo boeiende en grondige wijze heeft
kunnen voltooien doet aan geestelijke verwantschap met de grootmeester Ranke
denken. Het was geen lichte taak om voor de eerste maal orde te brengen in de
chaotische geschiedenis van het in de eerste wereldoorlog verslagen Duitsland. Dit
tweede deel behandelt het tijdvak van de conferentie van Locarno tot de benoeming
van Hitler tot Rijkskanselier (1926-1933). Gedurende deze jaren zijn de
hoofdpersonen de kanseliers Stresemann en Brüning. Stresemann had tegenover
de overwinnaars het vertrouwen in Duitsland te herwinnen. Door toegeeflijkheid in
het betalen der schulden, in het besef, dat de oorlog verloren was, bracht hij de
positie van het Duitse Rijk weer omhoog, zodat het in de Volkenbond werd
toegelaten. Maar tegen de oppositie in het binnenland van verharde monarchalen,
van koppige, bekrompen Duitsers, van militairen, die de neergang van het leger niet
konden verdragen, van afgunstige politici kon hij niet op en hij bezweek onder de
zware last. Brüning kon voortwerken op de basis door Stresemann gelegd. Hij werd
in binnen- en buitenland geëerd om zijn onkreukbare eerlijkheid, maar het verging
hem als Aristides. Hij kwam tot val, wel niet door het schervengerecht, maar door
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de kuiperijen van de domme, oppervlakkige, eerzuchtige von Papen en door het
dubbelzinnige spel van von Schleicher, die hem bij de versuffende president
Hindenburg in ongenade deden vallen. Hoe dat alles in zijn werk is gegaan, doet
Eyck, met gebruikmaking van nieuwe bronnen uit de doeken. Vooral deze
verwikkelingen, waardoor tenslotte Hitler aan de macht kwam, laten zich als een
roman lezen. Het is helaas een jammerlijke werkelijkheid geweest.
K.J. Derks

Postgate, Raymond, 1848 De Geschiedenis van een bewogen Jaar, vert.
door Dr. A. Alberts en F. Kool. - H.J. Paris, Amsterdam, 1956, 276 pp., f
9.50.
Dit boek behoort in opzet en in uitvoering tot de klasse der vulgarisatie-werken.
Uitdrukkelijk verklaart de schrijver, dat ‘dit boek niets wil bewijzen’, een eigenschap,
die het gemeen heeft ook met serieuze werken. Maar men moet de lezer niet willen
aanpraten, dat de ‘losse, vrolijke, soms zelfs de ietwat sarcastische toon’ aan te
bevelen is als de beste, waarop geschiedenis behoort te worden beschreven; ‘in
de hoogste graad van leesbaarheid’. Leesbaarheid hangt ook af van de ontwikkeling,
die men bij zijn lezers aantreft. Postgate heeft de geschiedenis van 1848 over de
12 maanden verknipt, met vermijding van de achter-
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gronden. Helemaal kon hij deze echter niet ontlopen, zodat hij toch meermalen uit
het kader der maandindeling moest uitspringen. Het lijkt me problematisch, hoe een
lezer, die in deze materie wildvreemd is, tot goed begrip van het gebeurde kan
komen. Met betrekking tot ons vaderland hebben de bewerkers hier en daar iets
van de Nederlandse geschiedenis ingevoegd. Het is jammer, dat zij niettegenstaande
jarenlange herhaalde uitleg van katholieke zijde, nog altijd van mening zijn dat de
vroeger gebruikte term ‘in partibus infidelium’ d.w.z. ‘in de landen der heidenen’,
iets te maken heeft met de Nederlandse niet-katholieken. Als leesbaarheid de
voornaamste eis is, kan dit boekje op een regenachtige zondagmiddag een uitkomst
zijn voor vele middelmatige lezers.
K.J. Derks

Axters, O.P., St., Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden.
Deel III: De Moderne Devotie. 1380-1550. - De Sikkel, Antwerpen, 1956,
VIII-498 pp., ingen. Fr. 380, geb. Fr. 430.
Met de hem eigen degelijkheid en acribie heeft P. Axters in dit derde deel de hele
Moderne Devotie, van haar ontstaan bij de Broeders en Zusters van het Gewone
Leven en bij de koorheren van Windesheim, met haar invloed op de monniken en
kloosterzusters en op de begijnen en leken, tot haar uitbloei in het midden der 16e
eeuw, klaar en overzichtelijk geschetst. Telkens weer staat men in bewondering
voor de vakkundige opsporing en het oordeelkundig gebruik der bronnen. Het doel
van de auteur is niet een schitterend geschreven geschiedenis der Nederlandse
vroomheid à la Bremond, maar een getrouwe opgave van de stand van het
onderzoek in onze dagen. Al blijft er nog veel op dit terrein te doen, toch zijn zeker
de grote lijnen van de geschiedenis van onze vroomheid definitief vastgelegd. De
auteur brengt een grote eenheid in zijn dik boek door heel de Nederlandse vroomheid
in deze periode van bijna twee eeuwen te groeperen rond de Moderne Devotie.
Haar zoeken naar religieuze verdieping was gekenmerkt door ascese, zelfcontrole
bij het gebed en Christusbeleving, zij was minder gericht op de mystiek, minder op
de trinitarische Godservaring. Geert Grote en de Navolging van Christus, die de
auteur met klem aan Thomas van Kempen toeschrijft, zijn hier de uitgesproken
vertegenwoordigers. Hendrik Herp en Die grote evangelische Peerle zijn echter
meer mystisch geïnspireerd. De auteur is niet blind voor de kleine kanten van de
moderne devoten, sommige lezers hadden ook wel graag deze ietwat knusse devotie
beoordeeld gezien in een ruimer kader, waarbij dan haar zwakheid tegen de
protestantse aanval ware gebleken. Met verwachting zien wij uit naar het vierde en
laatste deel van dit merkwaardig en monumentaal werk.
M. Dierickx

Dumont, Georges-H., Histoire des Belges. 3 dln. - Ch. Dessart, Brussel,
1954-1956, 340-340-373 pp., ing. Fr. 120, 129 en 129.
In een vlotte beeldrijke stijl, doorweven met citaten uit de eigentijdse literatuur,
verhaalt de auteur synthetisch en uiterst evocatief de geschiedenis der Belgen van
de steentijd tot op onze dagen. De vrede van Atrecht en van Utrecht in 1579, en de
Belgische Omwenteling van 1830 splitsen het grote werk in drie delen. Niet alleen
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het politieke en militaire gebeuren, maar de hele cultuur, het concrete sociale leven,
de economische ups en downs, heel het godsdienstig leven worden vlot en
meeslepend beschreven. De schrijver van Marie de Bourgogne, van Leopold III, roi
des Belges en van talrijke andere historische werken heeft hier een klein meesterwerk
geschapen. Toch voldoet deze Histoire des Belges ons niet volledig. Zoals ook uit
de Orientation bibliographique achteraan in het boek blijkt, kent de auteur de
Nederlandstalige geschiedkundige werken nagenoeg niet. Nergens wordt Geyl of
zelfs de Algemene Geschiedenis der Nederlanden aangehaald. Als men de
Groeningeslag van 1302 beschrijft en de merkwaardige studiën die in 1952 hierover
verschenen, o.a. het standaardwerk van Dr. Verbruggen, ignoreert, is men verouderd.
Iets dergelijks kan gezegd worden van de opstand der Nederlanden in de 16e eeuw
en van de Belgische omwenteling. Ook zijn, niettegenstaande de uitgebreide
voorstudie van de auteur, heel wat detailfouten in de tekst geslopen. Afgezien van
deze enkele tekorten, wie een belgicistische geschiedenis der Belgen in een
charmerende stijl en als een boeiend verhaal wil lezen, kan geen beter boek dan
dit vinden.
M. Dierickx

Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden. Deel XI, 1956, Afl.
1-4, 380 pp. - Nijhoff, 's-Gravenhage; De Sikkel, Antwerpen, per jrg. f 19,
Fr. 285.
Vanaf deze jaargang zullen de Bijdragen driemaandelijks verschijnen, en tevens is
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de omvang, dank zij de steun van de Nederl. Organ. voor Z.W.O., merkelijk vergroot.
Dr. A.J. Veenendaal schreef een interessant artikel over de ‘Fossa Eugeniana’, het
verbindingskanaal tussen Rijn, Maas en Schelde, waaraan men van 1626 tot 1628
dapper heeft gegraven, maar dat men niet heeft voleind; anderzijds wijdt Mevr. Dr.
H. Coppejans-Desmedt een kortere bijdrage aan de verbinding van Gent en Brugge
met Breskens aan de Benedenschelde gedurende de Franse revolutie. Met zijn
gewone vinnigheid breekt Prof. Dr. P. Geyl een lans voor de vaak miskende Bataafse
revolutie; terwijl wij nog een naklank horen over de pennetwist tussen Prof. Dr. L.J.
Rogier en Dr. H.A. Enno van Gelder over het karakter van de opstand onder Filips
II. Het zestiende-eeuwse Antwerpen wordt met twee artikelen bedacht, een over de
wisselkoersen en een over de vrije en onvrije arbeiders. Het stuk van Dr. A.J.
Veenendaal over Piet Geyl als historicus is ons uit het hart gegrepen. Maar wij
kunnen niet alles opsommen. De zeer lange kronieken (p. 118-176 en 336-379)
geven een overzicht van de talrijke boeken en artikels over de geschiedenis der
Nederlanden, waarbij nog een uitvoerige kroniek over de Zuidafrikaanse
geschiedschrijving en een twintigtal wetenschappelijke boekbesprekingen komen.
Zo blijken de Bijdragen eens te meer een belangrijke band te zijn tussen Noord en
Zuid, en onontbeerlijk voor alle historici in de Lage Landen.
M. Dierickx

Saint-Thierry, Guillaume de, Lettre d'or aux Frères du Mont-Dieu, vert.
J.M. Dechanet, O.S.B. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956, 184 pp., Fr.
69.
De beroemde Gulden Brief, eeuwen lang aan Bernardus toegeschreven, in
werkelijkheid van zijn vriend, de Nederlander Willem van St-Thierry, heeft op de
middeleeuwse, ook Nederlandse spiritualiteit een niet te onderschatten invloed
uitgeoefend. Origenes' distinctie van de drievoudige mens heeft Willem, op een
koene doch geslaagde wijze, op het geestelijk leven toegepast, waarin hij de stadia
van de homo animalis, rationalis en spiritualis onderscheidt. Na de complicaties in
het vroomheidsleven van de laatste eeuwen, werkt een hernieuwd contact met deze
brief als een gezondheidskuur. Dom Déchanet, de eminente Willem-kenner, bezorgde
een fijne vertaling, samen met een korte wetenschappelijke inleiding en talrijke
accurate nota's.
A. Deblaere

Literatuur
Brauns, M., Lof van het Water (Poëziereeks De Hoorn, 16). Harelbekestraat 65, Gent, 16 pp., Fr. 15, abonn. Fr. 40.
Volksvroom, middeleeuws, of barokbreed: heftig vervoerd zoals Hadewijch in haar
Strofische Gedichten of sensitief muzikaal, verwant aan het vers van Gorter, gelijkt
het oeuvre van M. Brauns een rijk instrument met vele klavieren, waarvan het lyrische
spel door een zeer persoonlijk ritme tot eenheid wordt gebracht. Getuige hiervan
de kleine bundel Lof van het Water, de meest rustige, innerlijk verstilde, die we tot
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nu toe van de dichter ontvingen. Bij Brauns vangt het ritme de hele gamma van
expressiemogelijkheden op en verwerkt het tot een eigen taal. Ik ben niet blind voor
de zwakheden en tekorten van deze gedichten: het al te briljante spel met het woord,
de opgeschroefde toon af en toe, de storende val van een goedkope woordkeuze,
maar hun ritme spreekt me aan: het is sterk, levendig en soepel. Men heeft slechts
de aanhef te lezen van het gedicht Lof der Verrijzenis, om zich hiervan te overtuigen:
De dood is al heilig doorblonken
met het leven dat Jezus is;
uw lijf is een zaad in het donker,
kristal in de duisternis;
en het zaad dat de Levende zaaien
en bewaaien en draaien kwam
in de palm van zijn Ambachtsaaien
wordt tot opstanding als een vlam.

Het poëtisch oeuvre van Brauns heeft ten onzent weinig waardering gevonden.
Vaak verwijt men het zijn dogmatische inhoud: de beheersing van het vers door de
geest. De meer objectieve gerichtheid vervreemdt deze dichter van de al te subjectief
ingestelde modernen. Maar een zuivere religieuze dichtkunst keert zich altijd naar
het andere toe. Wellicht is de onmacht van de lezer om zich op het eigen ritme van
de dichter af te stemmen, reden tot onbegrip.
J. Du Bois

Corsari, Willy, Charles en Charlotte. - H.P. Leopold, Den Haag, 1957,
2de druk, 484 pp., f 9.75.
Charlotte, die na de dood van haar tweelingbroer, jaren lang de plaats van Charles
innam, en die blijkbaar niet meer in staat was, Charlotte te worden. Haar hele
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leven zal zij moeten worstelen, strijden, sterk zijn als een man. Het gekoesterd zijn,
het moeder-zijn zal haar onthouden blijven in zijn diepste en innigste wezen; ook
al hunkert haar hart bij tijd en wijle. Zij zal eenzaam door het leven moeten gaan;
ze bezit en koestert enkel nog haar haat tegen de mens die haar ontnam wat eindelijk
haar troost was geworden, tot ook zij beseft dat men nooit werkelijk gekend en
bemind wordt dan door God alleen. Een zeer levendig, afwisselend verhaal heeft
de schrijfster ons in deze roman geschonken. Ongewoon zijn zeker de zeer
eigenaardige levensomstandigheden van de hoofdpersoon waarvan de innerlijke
en uiterlijke strijd raak getekend is. Moeilijker aanvaardbaar is de figuur van Matthias,
die ten slotte een innerlijke ommekeer in Charlotte weet te bewerken. Ook al is
Matthias de zoon van Beate, de vroegere hartsvriendin van Charlotte, zijn optreden
en zijn invloed op dit harde karakter lijkt mij te weinig verantwoord. De roman heeft
zijn weg naar de lezers gevonden, zoals blijkt uit deze tweede druk binnen een jaar.
En terecht; men geniet dit boek met gespannen aandacht.
Joh. Heesterbeek

Jonckheere, Karel, Verzamelde Gedichten. - A.A.M. Stols, 's-Gravenhage,
1956, 147 pp.
De innerlijke ontwikkeling van de dichter, in een twaalftal bundels te volgen, kan
ons door de thematiek, de literaire kwaliteiten, de haast feilloze vormgeving en de
delicate gevoelstonaliteiten wel bekoren: tot een onvoorwaardelijke, vreugdevolle
overgave komt het echter niet. Misschien is de gevoelige, al te affectieve instelling
van de dichter er de oorzaak van dat de levenskracht hem ontzonk en zijn poëzie
de belijdenis werd van een gemis. Of moeten we hier spreken van het Grote Gemis?
Toen het lang verhoopte vaderschap niet tot vervulling kwam en, bij de scherven
van zijn stukgeslagen levensdroom, de dichter weemoedig of ironisch zijn pijn beleed,
rees de vraag: Wat nu? Het oude had afgedaan en een beroep op het absolute had
de dichter zich reeds lang ontzegd. Toen kwam De Hondenwacht, een bekentenis
van onmacht: hoe typisch klonken in deze bundel uitdrukkingen als: het ijdel spel,
het dubbel spel. Een leugen wordt elk lied, Leeggelopen Batterij. Het werd en was
een ontgoocheling, die door de latere publicatie nooit werd vergoed. De hoopvolle
titel Van Zee tot Schelp was een vlag die de lading niet dekte. Briljante virtuositeit
wel, maar levensechte poëzie? De tragiek van het verzaken eerlijk en open beleden,
laat ons niet onverschillig, maar maakt het ons tevens moeilijk vertrouwvol in de
mens te geloven.
J. Du Bois

Nijenhuis, B., De Tornado. - J.H. Kok, Kampen, 1956, 311 pp., f 8.75.
In de na-oorlogse tijd, ergens ter wereld - waar is niet uit te maken -, speelt zich een
geschiedenis af, waarbij drie mensen vooral betrokken zijn. Een innerlijke tornado
woedt in de harten dezer drie die moeilijk hun houding kunnen hervinden en heel
wat minder snel tot bedaren komt dan de tornado die omgeving en landerijen
verwoest en waar een heldere hemel op volgt. Nijenhuis heeft met de Tornado een
grote greep gedaan. Is hij geslaagd? Er komen zonder twijfel aangrijpende bladzijden
in deze roman voor; er is niet volstaan met een goedkope noch gemakkelijke
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oplossing. De auteur heeft tot op de bodem zijner figuren trachten door te stoten.
En toch bij de vele uitstekende kwaliteiten bevredigt dit boek niet. Er is m.i. té véél
bijgesleept; er zijn onharmonische delen (waarom moest de rechtszitting zó uitvoerig
weergegeven worden?, ook het langdurige verblijf van Ilze op de hoeve lijkt mij niet
geheel verantwoord). Dat Nijenhuis een schrijver is van formaat, staat buiten kijf.
Ook dit boek legt er klaar getuigenis van af. Men leest de Tornado met gespannen
aandacht, maar een ‘gaaf’ kunstwerk is het niet geworden.
Joh. Heesterbeek

Voorde, U. Van de, Metamorfosen. - Elsevier, Brussel, 1956, 20 pp., geïll.
Van de Voorde heeft in een vorige dichtbundel De Gelieven (1951), een soort lyrisch
essay, de gestalten der eeuwige geliefden door onze westerse cultuurgeschiedenis
heen willen uitbeelden: een breedopgezet fresco van de Eros. Niet uit vervoering
schreef hij deze gedichten neer, meer als een poging in het versschrijn het eigen
erotisch belevingsmoment bij de onderscheiden geliefden te vatten. Opvallend is
hoe de eros zelf een auto-destructief element in zich draagt. Eros-Thanatos. Meteen
willen we de continuïteit in het werk van U. Van de Voorde aanduiden. Dat hij hierbij
de thesis van Denis de Rougemont in zijn werk L'Amour et l'Occident bijtreedt zal
wel niemand ontgaan. Deze nieuwe bundel zet de reeks Gelieven
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voort. Iets nieuws brengt hij niet. Enkele gedichten zijn merkwaardig om de
vormgeving, om de ietwat plechtige maar steeds edele taal en om de typering. We
denken b.v. aan het vers Ophelia tot Hamlet:
Gij hebt mij nimmer aangeraakt
Maar 't is mij of uw geest mij schond o waart ge als man mij eng genaakt
mijn ziel droeg niet zo'n bitt're wond.

Toch zijn er enkele gedichten minder gelukt. Men ontkomt niet aan de indruk dat
de stem van de dichter zwakker wordt, amechtiger, af en toe tot proza vervlakt. Wat
niet wegneemt dat de hele opzet een unicum is in onze letteren en voor de
fijnproevers een zeldzame verrijking. Suggestieve tekeningen van H. Riedel verhogen
de waarde van deze mooie uitgave.
J. Du Bois

Wohlhaupter, Eugen, Dichterjuristen. Herausgeg. v. H.G. Seifert. II. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, (1955), VI, 523 pp., ing. D.M. 33,50,
geb. D.M. 38.
In Streven van mei 1953 werd het eerste deel besproken van Wohlhaupters studies
over dichter-juristen. Uit de nalatenschap van de te jong gestorven geleerde kwam
nu ook het tweede deel klaar en beantwoord aan de hooggestemde verwachtingen,
waartoe het eerste deel de lezer berechtigde. Hier worden een reeks figuren
behandeld uit de Duitse romantiek en overgangstijd tot het realisme, en opnieuw
krijgen wij ze anders te zien, dan alleen maar als literatoren: als mensen nl. met
een ambt, een actieve functie, in het eeuwige en boeiende conflict tussen artistieke
roeping en plicht, denken en doen. individu en gemeenschap. Voor Zacharias Werner
werd de ambtswereld een bron van voortdurende morele verwonding; hij vervulde
zijn plicht zonder arbeidsvreugd, als hoogbegaafde achteruitgesteld in een genieën
wantrouwende beambtenwereld; wel vroeg hij langere vakanties om zich aan zijn
dramatisch werk te wijden, maar bleek in deze vrijheid minder vruchtbaar voor de
kunst dan zijn tijdgenoot Hoffmann temidden van drukke juristenplichten. Deze heeft
zowel in de muziek als in de literatuur werk van blijvende waarde gecreëerd, steeds
lijdend onder de spanningen tussen ambt en genie, maar de ascetische en louterende
waarde van deze spanning erkennende. Samen met Eichendorff blijft hij één van
de sympathiekste figuren uit de Duitse romantiek, evenals deze door onvermoeibaar
plichtsbetrachten voor de onevenwichtigheden van zijn temperament bewaard. Ook
Eichendorff, trots dertig jaar staatsdienst in ondergeschikte posities gehouden,
mocht getuigen: wat ik door de lasten van mijn ambt an Zeit verloren, habe ich
doppelt an Ruhe und entschlossenerem Zusammendrängen meiner Kraft gewonnen.
Uhland, wiens beroemde liederen tot het zeldzame genre van artistiek voldragen
‘politieke lyriek’ behoren, is juist door de rechtsstudie tot de oude Germaanse
literatuur gevoerd, wat hem tot de grote Zwabische zanger des guten, alten Rechts
heeft gemaakt. Heel anders Christian Grabbe, die nooit de realiteit van zijn juridisch
ambt aanvaardde, steeds alleen een goedbetaalde sinecure zocht om helemaal
voor zijn kunst te leven, doch onderging in een pathologische onbeheerstheid,
waardoor allereerst zijn dramatisch werk zelf werd aangetast. Een lange en boeiende
studie krijgt Immermann, die zolang verkeerdelijk zijn weg in het theater zocht
vooraleer die in het verhalend proza te vinden, doch wiens plichtsvervulling hem
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over de beproevingen van het leven en de artistieke mislukkingen heen hielp. Met
de figuur van Heine tenslotte, die tot de rechten en het Christendom zijn toevlucht
nam om den brode, besluit het tweede deel van dit origineel opgevatte en hoogst
interessante werk.
A. Deblaere

Nathan, Monique, Virginia Woolf par elle-même. - ‘Ecrivains de toujours’,
Ed. du Seuil, Parijs, (1956), 192 pp., geïll.
Interessante studie, verlucht met kostbaar en suggestief illustratiemateriaal,
voornamelijk uit het privaatbezit van Mr. Leonard Woolf. De intellectuele
Bloomsbury-atmosfeer, waarin Virginia en haar vrienden opgroeiden uit Victoriaanse
beslotenheid tot zelfstandig denken, is goed weergegeven, evenals de innerlijke
tragiek en de stuurloosheid, die deze emancipatie, samen met de dubbele
wereldoorlog, meebracht voor de eerste Engelse schrijvers-generatie van deze
eeuw. De juiste wisselwerking tussen ziekte en vertwijfeling bij de schrijfster zal wel
nimmer klaar af te bakenen zijn. De kenmerken van het oeuvre, waarvan de
personages evenzoveel facetten vormen van Virginia's eigen geestelijke gestalte,
de eigenaardige ‘doem’, waarin niets gebeurt, waarin de tijd, de innerlijke duur, geen
factor van groei en eenmaking, doch van ontbinding en ondergang is, worden zeer
goed in reliëf geplaatst.
A. Deblaere
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Sociologie
Esveld, Prof. Mr. N.E.H. van, De uitdaging van het sociale vraagstuk.
Het antwoord ener verantwoordelijke samenleving. - Van Gorcum, Assen,
1956, 100 pp., f 4.90.
Deze bundel opstellen (oorspronkelijk radiolezingen) waarin de bekende Rotterdamse
hoogleraar verschillende kanten van het sociale vraagstuk behandelt, bevat vele
gedachten, die ons zeer sympathiek zijn en waarmee wij volgaarne instemmen. Dit
geldt in de eerste plaats voor de telkens naar voren gebrachte overtuiging dat alleen
de christelijke naastenliefde de onwrikbare grondslag kan zijn voor het moderne
personeelsbeleid, de sociale zekerheid en het streven naar verbetering van de
‘human relations’ in het algemeen. Op het gebied van de sociale wetgeving is er al
heel wat gepresteerd en toch zegt de auteur zeer terecht dat wij als Christenen nog
pas aan het begin staan van de oplossing van het sociale vraagstuk (p. 29). De
beschouwingen over het loon van de arbeider en over de medezeggenschap (om
slechts deze voorbeelden te noemen) munten uit door een helderheid en
evenwichtigheid, die zeer weldadig aandoen. Wij hopen dat het boek van Prof. van
Esveld ook in katholieke kringen veel lezers zal vinden. Wij willen tenslotte nog
wijzen op een zakelijke onjuistheid, die in een volgende druk - waaraan spoedig
behoefte moge bestaan - verbeterd kan worden. De encycliek Quadragesimo Anno
die de auteur noemt op p. 16 is - zoals de titel reeds aangeeft - verschenen in het
veertigste jaar na Rerum Novarum. Dat is het jaar 1931 en het stuk is niet van Paus
Pius XII, maar Pius XI. Wij kunnen de auteur de lezing van deze katholieke visie op
het sociale vraagstuk ten zeerste aanbevelen.
Nuyens

Chambelland, Colette, Le syndicalisme ouvrier français (Coll. Vous
Connaitrez). - Edit. Ouvrières, Parijs, 1956, 102 pp., ing. Fr. 285.
Deze korte geschiedenis van het syndicalisme in Frankrijk beperkt zich tot het
ontstaan en de ontwikkeling van de Confédération générale du Travail, waaruit ten
slotte de andere syndicaten zijn voortgekomen, met uitzondering van de christelijke
C.F.T.C. Hoewel aan het ontstaan der C.F.T.C. slechts 2 pagina's worden besteed,
getuigt de auteur steeds van oprechtheid en objectiviteit. Graag hadden we iets
vernomen over de eigen ideologische grondslagen van het Frans syndicalisme, dat
sterk de invloed onderging o.a. van Blanc, maar vooral van Proudhon; de auteur
blijft echter bij het chronologisch opsommen der feiten. Dit wil niet zeggen dat alle
problematiek wordt uitgesloten. Het diep sociaal gevoel, waarmee S. de feiten
weergeeft, maken van het werkje als een boeiende biografie, waarin de tragiek der
Franse arbeidersbeweging zich uitspeelt tussen het grondig verlangen naar eenheid
in de strijd tegen de uitbuiting van het kapitalisme enerzijds, en de inwendige twisten
anderzijds, die deze eenheid telkens weer verbreken: corporatisme of syndicalisme,
revolutionaire of reformatorische actie, beroeps- of nijverheidssyndicaat,
internationalisme of patriotisme, politieke gebondenheid of professionele
onafhankelijkheid, eenheidssyndicalisme of pluralisme, enz..... tot de Franse arbeider
vervallen is in een afzijdige houding door het verlies van zijn geloof in de
arbeidersbeweging en in de bevrijding die ze hem brengen kan. Dit werkje is een
interessante handleiding voor de historische groei van het Frans syndicalisme, dat
trouwens in zijn ontvoogdingsstrijd veel gelijkenis vertoont met het Belgische.
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H. De Decker

Rosier, I., Ik zocht God's afwezigheid. Psychologische peilingen inzake
religieus-sociale toestanden in Europa. Deel I: Frankrijk-Spanje.
(Publikatie van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut, Nummer 11). Pax, 's-Gravenhage; 't Groeit, Antwerpen, z.j., 363 pp., f 12.50.
De schrijver wil achterhalen, in hoeverre de ontstellende cijfers van het statistische
onderzoek der godsdienstpraktijk een betrouwbare maatstaf zijn voor de beoordeling
van de aanwezigheid of de afwezigheid van godsdienstig leven. Zijn doel is te komen
tot een nieuwe analyse van de godsdienstbeleving, waarin asociale en psychische
faktoren de plaats gegeven wordt die zij bij de vormgeving van het religieuse beleven
blijken te hebben. Een zeer belangrijk onderzoek, dat de mogelijkheid opent om de
statistieken over de godsdienstpraktijk op verantwoorde wijze te interpreteren. Dit
boek is echter nog slechts een inleiding in deze materie. Het is nog niets anders
dan de beschrijving van het levende contact dat de schrijver met talloze mensen
had tijdens zijn stages
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in de mijnen van Frankrijk en zijn studiereizen in Spanje. Maar juist aan de hand
van dit levende contact doet hij de lezer God daar ontdekken, waar men dacht Gods
afwezigheid te vinden. Zo opent het ons oog voor de gevarieerde vormen, waarin
het psychologische en het sociale milieu de godsdienstbeleving kunnen kleden. Het
boek is naar de vorm het boeiend geschreven dagboek van een priester die in allerlei
omstandigheden de religieuze vragen van onze tijd peilt en deze omgeeft met een
persoonlijk commentaar. Ofschoon er ook wel te gemakkelijk neergeschreven
beschouwingen in voorkomen, verrast het herhaaldelijk door zijn originele wijze van
de problemen te stellen.
H. Hoefnagels

Lefebvre, Jacques, Economische structuur van Belgisch-Congo en
Ruanda-Urundi, vert. R. Feyaerts. - Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1956, 146 pp., Fr. 120.
Na een inleiding waarin bondig enkele nuttige gegevens worden verstrekt over de
geografie en de administratieve structuur van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi,
behandelt de auteur achtereenvolgens de verschillende aspecten van het economisch
leven: demografie, sociologische evolutie, levensstandaard, handel en nijverheid,
economische politiek, financiële situatie, invoer en uitvoer, economische planning.
Dat de inhoud zo uitgebreid is, laat op zichzelf reeds vermoeden dat hier gestreefd
werd naar een algemeen overzicht, veeleer dan naar een eigenlijke studie of een
kritiek van de economische toestand. Het is een betrouwbaar en zeer bruikbaar
informatieboek, zo al niet voor de specialist ter zake, dan toch voor de
geïnteresseerde leek.
F. De Graeve

Kunst en cultuurleven
Nolthenius, Hélène, Renaissance in Mei. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1956, 291 pp., geïll., f 12.90.
Men zou dit boek een ‘vie romancée’ kunnen noemen van de grote Italiaanse
componist Francesco Landini, uit de veertiende eeuw, maar dan toch een
romantische levensbeschrijving, die op een degelijke bronnenstudie berust. Hélène
Nolthenius plaatst de figuur van Landini midden in het bruisende, woelige, naar
schoonheid smachtende leven van de Arno-stad Florence. Tijdens haar studieverblijf
in die stad, dat zij voor het bestuderen van speciaal dit thema heeft uitgetrokken,
heeft zij zeer klaarblijkelijk haar tijd niet alleen besteed aan archiefonderzoek, maar
zij liet het verleden ook onmiddellijk en levend op haar inwerken door zwerftochten
in deze oude glorieuze stad, waardoor de historie in haar beschrijvingen tot leven
werd gewekt. Het resultaat van deze combinatie: historisch onderzoek en directe
beleving van de sfeer van het verleden, die nog hangt in de nauwe straatjes, over
de statige palazzo's en in de magnifieke kathedraal en kerken van Florence vinden
wij terug in dit boeiende boek: Renaissance in Mei. Zó werd dit boek méér dan alleen
een interessante levensbeschrijving van Francesco Landini; het werd een boeiende
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cultuurgeschiedenis van het Trecento en een waardig vervolg op Hélène Nolthenius'
vroegere werk Duecento. In stijlschoonheid wint Renaissance in Mei het ongetwijfeld
van Duecento. De stijl is beheerster geworden en de schrijfster vermijdt in dit werk
uitdrukkingen, die in Duecento wel eens ‘gezocht’ aandeden. Dit boek is werkelijk
een schoon mei-lied over de Renaissance.
C. de Groot

Hempel, Eberhard, Gcschichte der deutschen Baukunst, Bruckmanns
Deutsche Kunstgeschichte, Band I. - Bruckmann Verlag, 1956, 588 pp.,
518 ill., geb. D.M. 45.
De indrukwekkende delen van de ‘Deutsche Kunstgeschichte’ zijn voor onze lezers
niet meer onbekend. De drie delen over de Duitse schilderkunst, beeldhouwkunst
en toegepaste kunsten werden reeds aanbevolen. Ook de nieuwe uitgave van de
geschiedenis der Duitse bouwkunst komt een warme aanbeveling toe. Steunend
op een rijke keuze afbeeldingen, die alle aspecten van de architectuur beurtelings
tot hun recht laat komen, heeft Eberhard Hempel een vlot en boeiend overzicht
geschetst, vanaf de vroegste uitingen van de Duitse bouwkunst, die nog in het
duister liggen, tot de moderne vertegenwoordigers ervan, die de auteur, zijn
uitgesproken sympathie daargelaten, toch nog wat problematisch vindt. Maar ook
op dit laatste punt is Hempel niet apodictisch. Zoals in de overige hoofdstukken,
tracht hij ook hier met een voorzichtig oordeel de geldige kunstwerken naar voor te
brengen en deze in rake analyses te typeren, niet enkel in hun formele
karakteristieken, maar ook door deze
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karakteristieken heen in hun menselijke gebondenheid. Al gaat men niet akkoord
met een bepaalde keuze van de voorbeelden, die een periode moeten typeren, toch
is de kennisname van Hempels eigen verantwoording steeds vruchtbaar. De auteur
is er op een zeldzame wijze in geslaagd synthese en analyse te verbinden of beter
nog de synthese rechtstreeks uit de analyse te laten groeien. Zijn bedoeling was
het de Duitse bouwkunst in haar rijkdom en verscheidenheid te tonen zonder daarbij
aan het afzonderlijke kunstwerk en zijn genese voorbij te gaan. Het werk is niet
beneden de bedoeling gebleven.
G. Bekaert

Bernard, Charles, Willem Paerels (Monografieën over Belgische Kunst).
- De Sikkel, Antwerpen, 1956, 16 pp., 24 pl., Fr. 60.
De schilder Willem Paerels, Nederlander van geboorte, Belg door keuze en
nationaliteit, heeft zich een kunst buiten alle scholen gevormd. Openstaande voor
het overtuigende van een invloed zonder ooit zijn slaaf te worden, werd hij geboeid
door de licht- en kleurscheppingen van het impressionisme, doch evolueerde verder
onafhankelijk. In zijn geboorteland gedurende de eerste wereldoorlog, ontdekte hij
opnieuw de wetten van het kunstwerk en zijn bouw, en zonder dat men van een
imitatie van Cézanne of de Fauves kan spreken, kwam hij tot een persoonlijke
constructieve kleurtaal. Een feest voor het oog, is zijn werk kleurig, fris en
optimistisch.
A. Deblaere

Clark, Kenneth, The Nude. A Study of ideal Art. - J. Murray, Londen,
1956, XXIV-407 pp., 298 ill., geb. sh. 63.
Het prachtige boek van Sir Kenneth Clark over het naakt in de kunst is
niettegenstaande zijn uitgebreidheid geen exhaustieve studie waarin de verschillende
aspecten van de naaktvoorstelling worden bestudeerd, maar wel een briljant essay
waarin op een heldere en levendige wijze eerder formele aspecten van het naakt
worden geanalyseerd. Over de diepere zin van de naaktvoorstelling in de westerse
kunst - die weliswaar meer fenomenologisch dan kunsthistorisch zou moeten
onderzocht worden - vernemen wij hier en daar enkele aanduidingen waarvan de
juistheid soms wel te betwijfelen valt. Slechts enkele malen wordt naar de Indiase
tempelsculpturen verwezen. In een achttal hoofdstukken, ingedeeld naar de
verschillende thema's die het naakt tot uitdrukking brengt: Apollo, Venus, energie,
pathos, extase.... volgt de auteur een historische ontwikkeling. De antieke kunst
wordt telkens als uitgangspunt en ook enigszins als norm genomen voor de verdere
evolutie tot in de moderne kunst. Zelfs met deze beperkingen van standpunt en
materiaal blijft het essay van Sir Kenneth Clark, bouwend op een uitgebreide kennis
en een sprankelende opmerkzaamheid, een grote aanwinst voor de kunstliteratuur.
S. Heester
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Holzhausen, Walter, August Macke. - F. Bruckmann-Verlag, München,
1956, 32 pp., 21 klpl., 7 ill., geb. D.M. 7,80.
Lankheit, Klaus, Franz Marc, Skizzenbuch aus dem Felde. - Gebr. Mann,
Berlijn, 1956, 36 tek., 24 pp., geb. D.M. 12,50.
In 1914 viel August Macke in Frankrijk, in 1916 Franz Marc, wellicht de twee grootste
Duitse schilders van de laatste vijftig jaar. De eerste was 27 jaar oud, de tweede
36. Zij waren intiem met elkaar bevriend, hoewel him temperament en hun
schilderkunst erg verschillend waren. Hun plaats in de moderne schilderkunst is
nog niet geheel opgehelderd, zelfs niet door de recente publicaties. De beide kleinere
uitgaven, die wij nu aanwijzen, hebben geen pretentie tot vernieuwing. Zij zijn echter
kostbare documentatie. Het album met kleurplaten over Macke geeft een beeld van
de snelle evolutie van dit uitzonderlijke, spontane talent, dat het sterkst tot uitdrukking
komt in de aquarellen van Tunis. De inleiding bevat vele gegevens, soms zelfs
tegenstrijdige. Het Skizzenbuch, in facsimile uitgegeven, brengt ons in een
onmiddellijk contact met de innerlijke wereld van Franz Marc, zijn bewogen
abstracties en speelse decoraties. Deze schetsen zijn eigenlijk meer dan wat men
gewoonlijk onder dit woord verstaat. Alle zijn het uitgewerkte tekeningen, even
definitief als de schilderijen van de kunstenaar. De beste kenner van Marc, Kl.
Lankheit, wiens Marc-monografie we reeds in Streven signaleerden, schreef een
goede inleiding waarin merkwaardige fragmenten uit tot nog toe onbekende brieven
worden geciteerd.
G. Bekaert
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Filosofie en psychologie
Sottiaux, Edgard, Gabriel Marcel, philosophe et dramaturge (Philosophes
Contemporains. Textes et Etudes). - E. Nauwelaerts, Leuven, 1956, 219
pp., Fr. 99.
Twee van de meest typische drama's uit het theater van Gabriel Marcel worden hier
voorgesteld, ontleed en besproken: Un homme de Dieu en Le monde cassé. Waar
Schr. ze op één lijn schijnt te plaatsen met de grootste meesterwerken van het
wereldtheater, overdrijft hij de lof die hun toekomt, al staan ze ongetwijfeld op een
hoog peil. Het huwelijksleven willen ze uit de ‘gebroken wereld’ van het ‘objectief’
egoïsme verheffen tot de echte zijns-communie in weggevende liefde. Om de lezer
in te wijden in de opvattingen die in dit theater dramatisch worden uitgebeeld, laat
Schr. zijn literaire inleiding voorafgaan door een vrij lange uiteenzetting van Marcels
filosofie van de intersubjectiviteit. Dat doet hij klaar, levendig, concreet, sympathiek,
aan de hand van de uitstekende synthese van R. Troisfontaines, De l'Existence à
l'Etre. La philosophie de Gabriel Marcel, niet zonder even te wijzen op de
fundamentele tekorten van deze filosofie. Deze faire houding stoort de verering van
Marcel niet die uit elke bladzijde van dit boek spreekt.
J. Defever

Schuurman, C.J., Grondpatronen van psychische ontsporing. - Van
Loghem Slaterus, Arnhem, 1955, 126 pp.
Dr. Schuurman kan wellicht als praktiserend psychiater zeer bekwaam zijn en talloze
patiënten van hun latente conflicten bevrijd hebben, in dit boekje (een bundel
lezingen) doet hij zich aan ons voor als theoreticus van levensbeschouwelijke aard.
En met deze theorie kunnen wij het in genen dele eens zijn. Volgens de schrijver
moet alles in de wereld (de geschiedenis, het denken, het voelen van enkeling en
gemeenschap) gezien worden als een groot rijpingsproces waarvan de
verklaringssleutels zijn de begrippen egotisme en erotiek. Met deze twee
grondbegrippen gaat hij de werkelijkheid te lijf. Het aantal onjuistheden (Paulus b.v.
was aristotelisch, Johannes platonisch, Christus is een mythe, een persoonlijke God
is een projectie van 's mensen ikbewustzijn etc.) dat hierdoor begaan wordt en
kritiekloos wordt neergeschreven, openbaart een gebrek aan echt wetenschappelijk
denken en filosofische wijsheid in een zodanige mate, dat zelfs een poging tot
weerlegging zinloos is. Daarvoor ontbreekt werkelijk alle basis.
W. Couturier

Baudouin, Charles, Y a-t-il une science de l'âme? (Je Sais-Je Crois). A. Fayard, Parijs, 1957, 128 pp., ing. Fr. Fr. 300.
Ch.B. was misschien niet de aangewezene om een zakelijk en wetenschappelijk
overzicht te geven van de psychologie. Zijn geest is daar te eclectisch voor. Hij
houdt te veel deuren en vensters open op alle zijden van de realiteit, opdat het er
niet een beetje zou tochten. Dit belet niet, dat wie al een en ander heeft gelezen
over dieptepsychologie dit beknopte en vereenvoudigde werkje over de
voorfreudiaanse, freudiaanse en na-freudiaanse psychologie graag ter hand zal
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nemen. Men vindt er - minder afgewerkt, maar soms dieper opgevat - de gedachten
in terug uit zijn De l'instinct à l'esprit, met zijn ‘psychologie des instances’, waarin
hij Freud en Jung op zeer originele wijze poogt te synthetiseren.
A. Snoeck

Espallier, V. D', Bijdrage tot de psychologie van het enige kind (Studia
Psychologica). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956, 142 pp.,
ing. Fr. 135.
Dit werk bevat een viertal te Leuven uitgevoerde wetenschappelijke onderzoekingen
betreffende het psychisch isolement waarin het enig kind verkeert. Het mag een
waardevolle publicatie heten. Niet minder dan vier verschillende technieken werden
toegepast: de studie van het klinisch dossier, de Bernreuter-inventaris, de
Rorschach-test (beide laatste op post-adolescenten), de sociometrie van Moreno.
Het begrip ‘enig kind’ is zó omlijnd dat de invloed van andere factoren uitgesloten
kan worden geacht. De structuur van elk onderzoek werd opgevat naar de meest
klassieke schema's. Er werd geen poging gedaan om uit het feitenmateriaal meer
te halen dan wetenschappelijk verantwoord was. Zo blijkt het dat de Bernreuterschaal
geen significante verschillen geeft tussen de groep der E.K. en de niet-E.K. De
Rorschachstudie geeft daarentegen onverwacht duidelijke verschillen. Wij zeggen
‘onverwacht’ wegens de vergelijking met de gewoonlijk magere uitslagen bereikt
met het analytisch procédé. De best uitgewerkte studie is, onzes inziens, die van
Drs. Willems over de sociometrie van het E.K. Morena's techniek werd hier handig
benut. Alhoewel de auteurs in de voorrede hun verhouding tot de fenomenologie
bepalen, menen we toch dat een bijdrage van die aard het
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geheel best had besloten. De gewone lezer zal hier geen synthese vinden die hem
toelaat de positieve bijdrage van elk onderzoek tot de psychologie van het E.K. in
een concreet geheel terug te plaatsen.
Dr. W. Smet

Fisher, James, De wondere wereld, geillustreerd onder leiding van F.H.K.
Henrion. - Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1955, 66 pp., 32 × 24 cm., Fr.
160.
De bedoeling van James Fisher blijkt duidelijk bij een eerste doorbladeren van dit
kleurrijke boek: hij wil op aantrekkelijke en tevens verantwoorde wijze aan jongens
en meisjes de eerste begrippen van aard- en aardrijkskunde bijbrengen. Het boek
bestaat dan ook hoofdzakelijk uit gekleurde afbeeldingen, die in de meeste gevallen
het juiste midden houden tussen natuurgetrouwheid en onontbeerlijke schematisatie,
welke door deze pedagogische doelstelling worden vereist. Ook is, om maar een
voorbeeld te vermelden, de successievelijke behandeling van het leven in de vlakte,
in de bergen, aan de rivieren, in de bossen, in koude landen, in woestijnen, op zee,
reeds op zichzelf een fraaie vondst. De voordelen van een tot in het detail
verantwoorde illustratie worden echter in vele gevallen gevoelig gecompromitteerd
én verminderd door een al te onvolledige of te summiere behandeling in de
begeleidende tekst. In de illustraties komen een menigte fijn verzorgde details voor,
die de aandacht van het kind moeten trekken, maar waarvan de verklaring zelfs
door de leraar elders zal moeten gezocht worden. Een nieuwe vorm van
kaartprojectie volgens prof. Fawcett (waarbij het geheel der continenten wordt
‘gezien’ met Londen als middelpunt) kunnen wij, met het doel van dit boek voor
ogen, niet als een geslaagde innovatie beschouwen. De projectie van uit zulk een
willekeurig punt werkt eerder verwarrend op het voorstellingsvermogen; een begrip
als dat van klimaatgordels wordt helemaal ondoorzichtig. Wij geven nog de voorkeur
aan een cylinderprojectie, waarvan de fouten en vervormingen gemakkelijk te vatten
zijn.
H. Jans

Baruch, Dr. D.W., De opvoeding in nieuwe banen, vert. A. Knoers. Heideland, Hasselt, 1956, 252 pp., geïll., geb. Fr. 98.
In meer dan één opzicht staat dit boek in de avant-garde van een psychologisch
geïnspireerde gezinspedagogiek. Vele lezers zullen het daarom misschien verkeerd
begrijpen.... en veroordelen. Toch is het waardevol, wanneer het kritisch gelezen
en vooral kritisch toegepast wordt. De auteur wendt zich tot die ouders die, door
moderne denkbeelden in verwarring gebracht, zich ongeveer als volgt beklagen:
‘Als ik, volgens de moderne pedagogiek, mijn kind niet mag slaan, en ik het
anderzijds niet mag verwennen, hoe moet ik dan optreden?’ De auteur, een ervaren
psychotherapeute, wil als antwoord op dit dilemna enkele principes van de
kindertherapie toepassen op de gewone dagelijkse omgang met het kind. Ook al
moet men de daden van het kind beteugelen, betoogt ze, het komt er vooral op aan
de gevoelens en motieven waarvan deze daden de uitdrukking zijn, te ‘begrijpen’
en voor het kind te ‘weerspiegelen’. Immers, de verkeerde gedraging straffen, zonder
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de dieperliggende gevoelens de gelegenheid te geven bewust te worden en verwerkt,
kan geen vooruitgang betekenen. Ook de andere uitdrukkingsmiddelen van de
speltherapie worden door de auteur op dezelfde wijze de gezinssfeer ingevoerd:
het spel, de poppenkast, het tekenen en schilderen. Hoe waardevol de idee van de
auteur ook weze, de toepassing ervan schijnt ons utopisch, tenzij ouders een echte
psychologische vorming doormaken. Misschien komt dit er wel eens van! Dit boek
steunt op het welbekende psycho-analytische axioma dat gedragsstoornissen
steunen op niet bevredigde instinctieve behoeften. Men moet dus de bevrediging
toelaten, om het gedrag te herstellen. Hiertegenover wordt wel eens de traditionele
opvatting gesteld dat de behoefte, doordat ze bevredigd wordt, een gewoonte schept
en tot gehechtheid of hartstocht leidt. Men moet het kind dus leren zijn behoeften
te beheersen, ja te verzaken. Deze tegenstelling wordt helaas in het boek niet
besproken noch opgelost.
D.W. Smet

Wetenschap
Löwenthal, Gerhard en Hausen, Josef, Wir werden durch Atome Leben.
- Blanvalet, Berlin, 1956, 320 pp., geïll., D.M. 17,50.
Het woord ‘leben’, dat in de titel voorkomt, moet men een bijzondere klemtoon
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geven, om de inhoud van dit boek juist aan te voelen. De schrijvers willen nl. een
overzicht geven van de reusachtige mogelijkheden ten goede, die de atoomkern in
zich draagt. Daarmee hopen zij ook de angst voor de verwoestende krachten van
het atoom weg te nemen. Deze hoop is wel wat erg optimistisch. Na de vele literatuur
over de atoombom, wordt in dit werk uitsluitend gesproken over de vreedzame
toepassing der atoomenergie; en daardoor wordt de verantwoordelijkheid voor de
keuze, die de mensheid te maken heeft tegenover deze ongekend enorme krachten
scherper onder ogen gebracht. Maar de mogelijkheden tot misbruik zijn hiermee
nog niet weggenomen. Overigens geven de auteurs een waarlijk voortreffelijke
inleiding in deze materie. Na een zakelijk juiste en voor iedereen begrijpelijke
uiteenzetting van wat men van atoomfysica moet weten, volgt een beschrijving van
de voornaamste toepassingen nu en in de naaste toekomst, waarbij vooral het
vreedzame gebruik van de kernenergie en van de radio-isotopen wordt besproken.
Een uitstekend boek voor wie zich wil oriënteren op een terrein, dat in de naaste
toekomst van direct belang zal worden voor ieder van ons.
P. v. Breemen

Thiel, Rudolf, Und es ward Licht. - Rowohlt Verlag, Hamburg, 1956, 398
pp., geïll., D.M. 19,80.
Schr. heeft zich ten doel gesteld om een geschiedenis van de astronomie te schrijven,
die voor de leek in het vak begrijpelijk en boeiend is. Soortgelijk werk verrichtte hij
reeds voor een aantal figuren uit de geschiedenis der geneeskunde. Zijn nieuwe
boek is inderdaad boeiend geschreven, boeiender dan dat over de geneeskunde.
En ook in verstaanbaarheid schiet het geenszins te kort; bijzondere lof verdienen
in dit opzicht de tekeningen, waarmee moeilijke problemen vaak op originele wijze
worden verduidelijkt. Toch is er iets dat ons hindert in dit mooie boek. Dat is nl. de
al te grote vlotheid, waarmee allerlei onjuiste of althans nog onbewezen
godsdienst-historische bijzonderheden als vaststaande feiten worden verhaald (p.
15: over het Ichthus-symbool voor Christus; p. 58: over de afhankelijkheid van het
Joodse scheppinsbegrip van de Babylonische cultuur; p. 61: Jesus als het licht der
wereld in astronomische zin). Ook een eng-humanistische waardering der
wetenschap wordt nogal eens gesuggereerd (pp. 5, 26, 75). Maar toch blijven dit
alles in het geheel van het werk meestal slechts speldeprikjes, die ons bij een
interessante lectuur af en toe wel eventjes staken, maar de uiteindelijke indruk, dat
we hier met een geslaagd werk te doen hebben, niet mogen wegnemen.
P. v. Breemen

Jungk, Robert, Heller als tausend Sonnen. - Scherz & Goverts, Stuttgart,
1956, 368 pp., D.M. 16,80.
De journalist Robert Jungk, in ons land lekend geworden door zijn boek De Toekomst
is reeds begonnen, heeft zich ingewerkt in de geschiedenis van het atoomonderzoek
en zich opvallend goed geïnformeerd over de lotgevallen van de hoofdpersonen uit
die geschiedenis. Het resultaat van deze studie is een zeer boeiend werk, waarin
een voortreffelijke beschrijving wordt gegeven van de gebeurtenissen in de
‘internationale familie’ der atoomgeleerden, te beginnen met de kring van Göttingen
en de Kopenhaagse groep rond Bohr via de gebeurtenissen in Hitler-Duitsland tot
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de ontdekking van Hahn in 1938. Daarna komt het hoofdaccent geheel te liggen in
de USA, en wel op de bouw van de atoombom en de H-bom, en de geweldige
gewetensstrijd, die de atoomfysici dan te strijden hebben. Schr. laat zien, hoe de
greep van het leger de wetenschappelijke vrijheid heeft beknot; en hoe de leider
van Los Alamos, J.R. Oppenheimer, daar ten slotte zelf het slachtoffer van is
geworden in een zeer onverkwikkelijk proces. De tweede helft van het boek is sterk
doortrokken van het gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van de gruwelijke
wapens, die de moderne fysica heeft gesmeed. Een uitzicht op de vreedzame
doeleinden, die dezelfde wetenschap toch ook dient, had m.i. wel moeten worden
gegeven, om de problemen, waar het hier om gaat, niet eenzijdig te belichten.
P. v. Breemen

Wagenschein, Martin, Die Erde unter den Sternen. - R. Oldenbourg
Verlag, München, 1956, 59 pp., geïll., kart. D.M. 3,40.
Een kleine inleiding, die ons aan de hand van buitengewoon aardige en illustratieve
tekeningen en een interessante tekst een elementair inzicht wil geven in de
hemelbeweging (vooral van zon en maan). Bijzondere zorg geeft schr. zich, om niet
alleen het verstand, maar ook het hart aan te spreken.
P. v. Breemen
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Varia
Probleme der internationalen Abrüstung (Dokumente und Berichte des
Europa-Archivs, 14). - Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft
für Auswärtige Politik, Frankfurt/M., 1956, 192 pp., ing. D.M. 27.
Hermann Volle heeft in dit werk de voornaamste documenten verzameld die tussen
1945 en augustus 1956 werden vrijgegeven over de pogingen door de U.N.O.
aangewend om tot een ontwapening te komen. Hij laat deze voorafgaan van een
historische studie die op een strikt wetenschappelijk niveau staat, en die een
uitstekende basis biedt voor wie de verdere evolutie van het probleem van nabij
wenst te volgen. De inleiding van Prof. Ulrich Scheuner is meer aan de politieke
actualiteit gebonden; hij verdedigt de opvatting dat alleen een wereld-omvattende
ontwapening thans nog zin heeft, en dat deze pas zal verwezenlijkt worden wanneer
de twee grote kampen militair identiek zijn aan elkaar, zodat geen van beiden hoeft
te vrezen het kind van de ontwapeningsrekening te worden. Hoe juist deze zienswijze
ook weze, zij mag in geen geval leiden tot een afbreken der aan de gang zijnde
onderhandelingen. Zeer terecht besluit zijnerzijds H. Volle zijn studie met er aan te
herinneren dat op het afbreken der ontwapeningsbesprekingen in het kader van de
Volkenbond een Wereldoorlog volgde.
Mark Grammens

Ars folklorica Belgica. II: Noord- en Zuidnederlandse volkskunst, onder
leiding van Prof. Dr. P. De Keyser. - De Sikkel, Antwerpen;
Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1956, 30 × 23 cm., 265 pp., geïll., ing.
Fr. 380, geb. Fr. 440.
Het tweede deel van Ars Folklorica Belgica, dat onder een iets gewijzigde titel
verschijnt, omvat een reeks zeer uiteenlopende bijdragen die niet steeds in een
onmiddellijk verband staan met het overigens moeilijk te bepalen begrip van
volkskunst. Zo wordt er gehandeld over het kinderboekje Een reis naar Luilekkerland,
over de boetprocessies van Brugge, over Kempische zandtekeningen, over
scheepsornament, versiering van boerenwagens, over scheldevissers, over de
monsters van Aldrovandi, over streekdrachten, bedevaartvaantjes en
paarde-ommegangen. Alle bijdragen, ook die welke niets met volkskunst te maken
hebben, brengen ons in contact met een authentiek volksleven dat nu haast tot het
verleden behoort. Laten wij echter hopen dat het vervangen wordt door een even
authentieke, nieuwe volkscultuur.
G. Bekaert

Melchior, Dr. A., Gekluisterd Kongo? - N.V. De Spaarnestad, Haarlem,
1956, 196 pp., geïll.
Fierens, Bert, Mai Pamba en Whisky-Soda. - Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1956, 200 pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 125.
Twee reizigers schreven hun indrukken neer over hun eerste kennismaking met
Kongo, evenwel van uit zeer verschillende standpunten. Dr. A. Melchior ging er
heen als toerist, een zwerver die reeds vooraf een groot deel van de wereld had
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gezien, en met een scherpe opmerkingsgave het eigene van Kongo, land en volk,
beschouwt. Bert Fierens zocht er een nieuw vaderland en een bestaan voor zichzelf
en zijn gezin, en schetst de gevoelens waarmee dit nieuwe leven hem overspoelt.
Melchior ziet de problemen van Kongo, Fierens allereerst de zijne. Ook stilistisch
verschillen zij totaal: de koele, objectieve Nederlander staat er tegenover de
warmbloedige Vlaming. Beide boeken zijn echter goed geschreven; onze voorkeur
gaat toch lichtjes naar de pittige stijl van Fierens.
F. De Graeve

Konkoly, Mr. Kálman en Abranyi, Dr. Aurél, Een Land in Vlammen. Het
Offer van Hongarije. - La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1956, 160 pp., f
3.50 en f 4.50.
De twee Hongaarse journalisten hebben met de uitgave van dit boek willen
voorkomen, dat de wereld het gruwelijk gebeuren in Hongarije zou vergeten. Na
een kroniek van hetgeen zich in de donkere dagen van oktober/november heeft
afgespeeld lezen wij de indrukken van ooggetuigen en de documenten, die tijdens
de opstand verschenen zijn. De auteurs eindigen hun werk met de woorden van
Lod. Kossuth in 1849: ‘Ontwaakt, o volkeren en landen van Europa! Op Hongaars
grondgebied wordt beslist over de vrijheid van Europa’. Het is een goede gedachte
geweest, dat dit werk (ook) in het Nederlands vertaald werd (door Jos. Vonk), zodat
het offer van Hongarije ook hier te lande blijvend gewaardeerd en bewonderd kan
worden.
K.J. Derks
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Schmidt, Philipp, Dunkle Mächte. Ein Buch vom Aberglauben einst und
heute. - J. Knecht, Frankfurt/M., 1956, 276 pp., geb. D.M. 10,80.
Een onderhoudend geschreven boek over bijgeloof, dat echter van een uitgebreide
historische voorstudie getuigt. S. handelt over de waarzeggerij onder al haar vormen:
astrologie, geluks- en ongeluksdagen, hand- en kaartenlezen, voortekenen,
getallenmystiek, droomvoorspellingen e.a.; ook over de witte en zwarte magie en
de toverij, zoals ze in Europa bedreven werd en wordt. Men zou geneigd zijn dit
boek alleen maar om zijn wetenswaardigheden en curiosa te lezen. Doch hadden
de opzienbarende toverij-processen der laatste jaren in Duitsland ons niet overtuigd,
de gegevens, die S. ons verstrekt over de openbare en met de modernste middelen
verspreide bloei van nagenoeg al deze vormen van bijgeloof, evenals de ernst
waarmee hij weerleggingen en kerkelijke veroordelingen aanvoert, zouden ons
overvloedig bewijzen, dat het bijgeloof in onze eeuw een bedenkelijke
hoogconjunctuur beleeft.
A. Deblaere

Firkel, Eva, Het lot van de vrouw. Levensvragen. Vert. Toos Taris. - Uitg.
Pax, 's-Gravenhage, z.j., 210 pp., f 8.90.
Dit boek hebben wij reeds besproken, toen de oorspronkelijke Duitse uitgave
verscheen (Jrg. VIII, Dl. I. 1954-55, p. 382). Het is een fijnzinnige en diep christelijke
studie over het bestaan van de vrouw in deze tijd. Het geeft beschouwingen over
de verscheidene levensfasen en de levensstaten van de vrouw. Er ligt een oproep
in tot een diep persoonlijk beleefd bestaan. Het is echter te betreuren, dat de tekst
door de vertaling geleden heeft. Bij vergelijking met het origineel troffen wij
onnauwkeurigheden, weglatingen en vergissingen aan, die de gang van het betoog
schaden.
J.M. Kijm

Rieth, S.J., Th., Junge und Mann. - L. Auer-Cassianeum, Donauwörth,
1956, 70 pp., ing. D.M. 1.
In een klein boekje met fraaie kaft, dat verscheen in een reeks prettige en rake
werkjes over jeugdproblemen, biedt S. ons de kern van zijn overtuiging. Toon de
jongen de diepere grond van alle oprechte voornaamheid: eigen Godsverbondenheid
en de verantwoordelijkheid, God te brengen in een gemeenschap naar zijn beeld
geschapen, en hij zal zich als een man gedragen. Zonder daarom vrede te nemen
met de vele valse en verouderde beleefdheidsvormen, zal hij immers begrijpen dat
hij behoefte heeft aan regels die zijn leven flink, open en ridderlijk voornaam maken.
Alle daden in een jongens- en mannenleven, van de koude verfrissing in een heldere
morgen tot het gezellige avondpartijtje, krijgen in zulk een leven een
optimauitdrukking en een eigen persoonlijke stempel. Dit boekje, dat ons aanspreekt
in een gedrongen krachtige stijl, zal met zijn voorbeelden en rake gezegden voor
velen een kameraad worden, praktisch, kerngezond en modern.
E. Dirven
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Dufay, Fr., Gesetz und Taktik des kommunistischen Kirchenkampfes,
vert. J. Stierli. - J. Knecht, Frankfurt/M., 1956, 260 pp., geb. D.M. 10,80.
In het Frans beleefde dit boek reeds zijn 9e uitgave. Uit de marxistische les van
China trok de S. daarbij heel wat conclusies voor locale Franse toestanden. In
Stierli's bewerking bleven deze beperkte toepassingen achterwege, zodat het geheel
won aan algemeen-geldigheid. Niet een bericht méér over Chinese kerkvervolging,
maar, steunend op getuigenissen van een 150 missionarissen, eindelijk een
onderzoek naar methodiek en systeem van het optreden der sovjets. Daarbij blijkt,
hoe logisch en consequent het marxisme zichzelf trouw is. S. geeft ook een
eenvoudige en klare uiteenzetting van de marxistische dogmatiek en moraal, en
het is goed dat westerse christenen zich een duidelijker inzicht verschaffen in de
marxistische betekenis van begrippen als ‘waar’, ‘goed’, ‘zedelijk’ e.a.
A. Deblaere

Boutsen, O.F.M., G., Het levende graf (Keurreeks, 64). - Davidsfonds,
Leuven, 1965, 250 pp., ing. Fr. 72, geb. Fr. 100 (leden: Fr. 36 en Fr. 50).
Prettig relaas van een moderne pelgrimsreis naar het H. Land en de gebieden van
het Nabije Oosten, die wegens de jongste verwikkelingen weer in het centrum der
belangstelling staan. Concrete observatie van de toestanden in en de verwarde
verhoudingen tussen de verschillende jeugdige staten van deze oude volkeren, met
te gepaster tijd aanknoping aan algemene culturele of religieuze problemen.
A. Deblaere
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
BADT, K., Die Kunst Cézannes. - Prestel-Verlag, München, 1956, 276 pp.,
46 pl., geb. D.M. 22.
BRICK, J., De scherpschutter, vert. D. Ouwendijk (Triomfreeks). - J. van Tuyl,
Antwerpen-Zaltbommel, 1957, 382 pp.
BUBER, Martin, De vraag naar de mens. - Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1957,
146 pp., f 6.90.
BUSCHOR, E., Von griechischer Kunst. - Piper-Verlag, München, 1956, 212
pp., 50 ill.
CAENEGEM, R.C. Van, Geschiedenis van het strafprocesrecht in
Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw. - Paleis der Academiën, Brussel,
1956, XXXII-370 pp.
CAROSSA, H., Der alte Taschenspieler. - Insel-Verlag, Wiesbaden, 1957,
40 pp., geb. D.M. 5.
CAROSSA, H., Geschichte einer Jugend. - Insel-Verlag, Wiesbaden, 1957,
594 pp., geb. D.M. 9,80.
CARPENTIER, R., Getuigen van de stad Gods. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1957, 202 pp., ing. Fr. 48.
CARS, Guy des, De woesteling. - Thymfonds, Den Haag, 1957, 224 pp., f
7.25.
CHAGALL, M., Arabische Nächte. - Piper-Verlag, München, 1956, 48 pp., 13
klpl., 13 ill., 25-12 cm.
COCLE, J., Gods ontmoeting met de mens (Vita. Handboeken van
Godsdienst). - Uitg. Patmos, Antwerpen, 1957, 310 pp., geïll., ing. Fr. 95.
CRISTIANI, L., Un prêtre redouté de Napoléon. P. Bruno Lantéri. - Procure
des Oblats, Nice, 1957, 166 pp., geïll.
CULLMANN, O., Immortalité de l'âme ou Résurrection des morts? Delachaux & Niestlé, Neuchatel, 1957, 86 pp., ing. Zw. Fr. 3.
CUVELIER, J., Koningin Nzinga van Matamba. - Uitg. Opbouwen, Brugge,
1957, 240 pp., ing, Fr. 65.
DANIEL-ROPS, Missa est, vert. Reninca. - Elsevier, Brussel, 1957, 80 pp.,
34 pl., ing. Fr. 50, geb. Fr. 70.
DARQUENNES, A., De Kerk van het recht en de Kerk van de liefde. - Uitg.
Patmos, Antwerpen, 1956, 32 pp.
DEVLOO, L., Het avontuur van de liefde. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1956, 98 pp.
DUMéRY, H., Le problème de Dieu en philosophie de la religion (Textes
et Etudes philosophiques). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1957, 144 pp., ing.
Fr. 63.
DURME, M. Van, Supplément à correspondance de Christophe Plantin. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1955, ing. Fr. 400.
EINEM, H. von, Beiträge zu Goethes Kunst-Auffassung. - M. von
Schröder-verlag, Hamburg, 1956, 268 pp., geb. D.M. 13.80.
ERDE-DUBOIS, Han van, Katholieke Jonge Arbeiders. - R.K.
Jongensweeshuis, Tilburg, 1957, 75 pp., f 1.90.
EURIPIDES, Helena, vert. R. Van der Velde (Klassieke Galerij, 120). - De
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1956, XVI-92 pp., ing. Fr. 30.
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FELBER, J., Der Kainskomplex. - Urban & Schwarzenberg, Wenen, 1956,
70 pp., ing. D.M. 6.
FELDTKELLER, A. en SCHAEDEL, H., Kirchen und Gemeindezentren
(Architektur-Wettbewerbe, H. 20). - Krämer-Verlag, Stuttgart, 1956, 79 pp.,
geïll.
Fischer-Bücherei: 128, I. SEIDEL, Unser Freund Peregrin; 131, R.G.
BINDING, Erlebtes Leben. - Fischer-Bücherei, Hamburg, 1956, 168-204 pp.,
ing. D.M. 1.90 (ieder).
FLAM, L., Het innerlijk tehuis. - Uitg. De Vlam, Gent, 1956, 188 pp., geïll.,
ing. Fr. 95.
FRANKL, V., Theorie und Therapie der Neurosen. - Urban & Schwarzenberg,
Wenen, 1956, VIII-200 pp., geb. D.M. 24.
Frühmittelalterliche Buchmalerei: W. DIRKS, Christi Passion; A. GOES,
Genesis; G. SCHILLER, Die Offenbarung des Johannes; L. SCHREYER,
Evangelisten. - F. Wittig-Verlag, Hamburg, 1956, 23 pp., 8 klpl.
FUCHS, A., Die Wallfahrtskapelle Le Corbusiers in Ronchamp kritisch
beurteilt. - Schöningh, Paderborn, 1956, 38 pp., 16 pl.
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GABRIEL, P., Messages martiens. - Ed. Debresse, Parijs, 1956, 122 pp., ing.
Fr 450.
Goede-Week-reeks: 2: Witte Donderdag. - Interparochiaal Secretariaat,
Sint-Truiden, 1957, 60 pp.
HADRIGA, Franz, Kinder ohne Eltern? - Heerder, Wien, 1957, 140 pp., S
24.80, D.M. 4.80.
HAENDLER, G., Deutsche Maler der Gegenwart. - Rembrandt-Verlag, Berlijn,
1956, 48-202 pp., 194 pl. en klpl., geb. D.M. 32.70.
HAENSCH, G., Internationale Terminologie. - R. Möller-Verlag, Stuttgart,
z.j., 180 pp.
Handbuch IV der katholischen Filmkommission für Deutschland. - Verlag
Hans Altenberg, Düsseldorf, 1957, 250 pp., ing. D.M. 8.80.
Hauts (Les) lieux de l'histoire, dir. par A. Champdor: 6, H. MARCHAL, Les
temples d'Angkor; 7, J. DORESSE, Au pauys de la reine de Saba; 8, M.
JOIN-LAMBERT, Jérusalem. - Ed. Guillot, Parijs, 1955-1957, 184-172-175
pp., 160-104-149 pl., 10-36-10 ill., 2-7 en 1 K., 32 × 24 cm., geb. Fr. Fr. 4500
(ieder).
HELDERENBERG, G., Sacramentarium. - Eigen Beheer, Aalst, 1956, 26 pp.
HOLTHUSEN, H.E., Das Schiff. - Piper-Verlag, München, 1956, 362 pp.
HUBSCHER, Arthur, Denker unserer Zeit. - Piper-Verlag München, 1956,
363 pp., D.M. 7.20.
JACQUOT, J., Visages et perspectives de l'art moderne.
Peinture-Poésie-Musique (Entretiens d'Arras, 1955). - Ed. Du Centre Nat. de
la Recherche Scientifique, Parijs, 1956, 214 pp., 10 pl., geb.
JANSEN, Fons, De liefdesverhouding voor het huwelijk. - Paul Brand,
Bussum, 1957, 131 pp., f 2.95.
JORDAN, Pascual, Atom und Weltall. - Friedr. Vieweg und Sohn,
Braunschweig, 1956, 144 pp., D.M. 7.80 en 9.80.
LAMBRECHTS, P., Wat Hellas en Rome ons gaven. 2de druk. - De
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1957, 176 pp., ing. Fr. 60.
LANNOY, C.J., De psychologie van man en vrouw. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1956, 224 pp., ing. Fr. 96, geb. Fr. 125.
LEDER, G., Kriegdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Herder-Verlag, Freiburg, 1957, X-184 pp., ing. D.M. 12.80.
LENDERS, P., De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der
18e eeuw. - Paleis der Academiën, Brussel, 1956, XXVI-379 pp.
LESCRAUWAET, M.S.C., Dr. J.F., De liturgische beweging onder de
Nederlandse Hervormden in oecumenisch perspectief. - Paul Brand,
Bussum, 1957, 257 pp., f 8.90.
LIENER, J., Wort ohne Antwort. - Seelsorger-Verlag-Herder, Wenen, 1956,
VIII-184 pp., geb. S. 39.
LUTGARDIS, Zuster, Sponsa Dei. - Bladen van de Poëzie, Lier, 1957, 24 pp.,
geb. Fr. 30.
MAGUS, Mijn nacht straalt als de dag. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1957,
334 pp., ing. Fr. 85, geb. Fr. 115.
MARQUE, S., Stormvloed (Elite-reeks, 6). - P. Vink, Antwerpen, 1957, 304
pp., geb. Fr. 125 (in reeks: Fr. 85).
MOORE, B., The second Lesson. Seven Years at the United Nations. Macmillan, Londen, 1957, X-229 pp., geb. sh. 21.
Nederl. Gesprekcentrum, Wezen en grondslagen van het recht. - W.P. van
Stockum en Zn., Den Haag, 1957, 44 pp., f 1.50.
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Negen maal een. Bundel eenakters. - Uitg. Perfecta, Gent, 1957, 158 pp., ing.
Fr. 100.
NEWMAN, John Henry, Proeve over de ontwikkeling van de
Geloofswaarheden. Vert. A. Pompen O.F.M. - Paul Brand, Bussum, 1957,
289 pp., f 15.90.
NICOLAI, M., Aux délices des rats. - Nouv. Ed. Debresse, Parijs, 1957, 190
pp., ing. Fr. Fr. 540.
PETERS, Dr. J., Metaphysica. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1957, 495
pp.
PRAKKE, H.J., Van perswetenschap tot publicistiek. 2de druk. - Van Gorcum
& Comp., Assen, 1956, 42 pp., ing. f 1.50.
Prêtre (Le) éducateur des adultes (Etudes de Pastorale, 7). - Nauwelaerts,
Leuven, 1956, 144 pp., ing. Fr. 40.
Prisma Boeken. M. DEKKER, Amsterdam bij gaslicht, 182 pp.; A. DUGGAN,
De twee zwaarden, 278 pp.; H. HOUSER, Mijn zoon wil niet sterven, 202
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[1957, nummer 9]
Dr. W. Peters S.J.
De bevrijding van het Mysterie
WANNEER wij spreken van de bevrijding van het mysterie, geven we daarmede te
kennen dat het mysterie gebonden is, in boeien ligt. In het geestelijk leven van vele
christenen, zo niet in het leven van de kerk, kan het mysterie zich niet vrij bewegen;
misschien dat we zelfs moeten zeggen dat er geen plaats meer is voor het echte
geheim. We geloven niet dat het moeilijk is om dit te constateren. Een merkwaardige
reactie op de vele verschuivingen en vernieuwingen in de kerk verdient daarom
onze bijzondere aandacht.
Niemand is blind voor een zekere vernieuwingsdrang op allerlei gebied; de
resultaten toch dringen zich onontkoombaar aan ons op. We denken aan nieuwe
voorschriften omtrent het nuchter-zijn voor de H. Communie, aan een mildere
vastenpraktijk, aan uitzonderingen op het celibaat der priesters, enz. Op het
devotionele terrein zien wij een verminderde belangstelling voor traditionele
vroomheidsoefeningen als kruisweg en lof, adventsconferenties en lijdensmeditaties,
H. Hartdevotie, aflaten verdienen, enz. Hier sluit onmiddellijk bij aan een vernieuwde
belangstelling voor de liturgie, die zich vruchtbaar getoond heeft nu de avondmis
vrij gewoon geworden is, nu het gebruik van de moedertaal op bescheiden schaal
is toegestaan, nu positie van het altaar en stand van de priester zich beginnen te
verschuiven, enz. Ingrijpender van aard zijn de vernieuwingen, of juister de
accentverschuivingen op dogmatisch terrein, en we denken hierbij aan uitdrukkingen
als corpus mysticum, eschatologie, de goddelijke ontmoeting en dialoog, de exinanitio
of ontlediging, enz. Daarbij kan niet vergeten worden hoe de verklaring van het
Oude Testament vaak geheel nieuwe geluiden doet horen: men leze slechts
Renckens' Israëls Visie op het Verleden. Het is niet verwonderlijk dat deze en
dergelijke verschuivingen allerlei vraagstukken aan de orde stellen, die in voorbije
dagen als vrij probleemloos werden gezien: de omgang met andersdenkenden, de
coëducatie, gewetensvorming en eigen verantwoordelijkheid, gezagsaanvaarding,
enz.
De vernieuwingen, min of meer belangrijk, komen in snel tempo het leven van de
christen binnen en brengen met zich maar al te duidelijk aanwijzingen mee dat het
einde van deze vernieuwingsfase nog geenszins in zicht is. Het cumulatieve effect
nu van al dit nieuwe is bij velen een gevoel van onwennigheid en onzekerheid.
‘Vroeger wist je waar je aan toe was, maar tegenwoordig! soms lijkt het wel een
ander geloof!’ Of anders uitgedrukt: vroeger was het allemaal eenvoudig en duidelijk:
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je geloofde wat de kerk je voorhield te geloven, en je deed wat paus, bisschoppen
en priesters zeiden, en daarmede was het in orde. - Nu verraadt een dergelijke
reactie een sterk vernatuurlijkte instelling; het hoogste in het leven schijnt te zijn:
weten waar je aan toe bent, d.w.z. zich voor onaangename verrassingen te hoeden.
Dit betekent dan veelal het zich veilig stellen tegen eeuwige straffen; en het vermijden
van de hel wordt dan identiek geacht met het verwerven van de hemel.
Deze instelling wijst duidelijk op een diep verlangen naar de veilige weg en naar
de oplossing van onvoorziene moeilijkheden. Ze zoekt het verlossende antwoord
op alle kwellende vragen; ze accepteert het vrome advies, met vlotheid gegeven in
het grote leed; ze is tevreden met de methode en het systeem, ze onderwerpt zich
van harte aan een voorgehouden schema; zij laat geen ruimte voor onzekerheid of
onrust, ze wil veiligheid. Maar deze instelling biedt ook geen plaats voor het mysterie.
Inderdaad wordt het mysterie wel aanvaard, maar dit aanvaarden heeft niet zo zeer
betrekking op het ons door God geopenbaarde geheim, alswel op het gezag dat
het geheim te geloven voorhoudt of oplegt. Het geheim zelf gaat als het ware schuil
achter gezagsuitoefening en gezagsaanvaarding; soms kan het zo ver komen dat
het zich ernstig bezinnen op het geheim ervaren wordt als een soort ontrouw jegens
het gezag. Het geheim zelf is iets levenloos geworden, en daarmede is het tot zekere
hoogte ook onschadelijk gemaakt. Het kan nu niet vragen stellen waarop geen
antwoord gegeven kan worden; het kan ons nu niet buiten het vertrouwde stramien
van aanvaarde leerstukken en op ons genomen godsdienstpraktijken voeren. Het
kan onze zekerheid en veiligheid niet storen. We hebben het geheim gereduceerd
tot woord, term of formule, en hebben het daarmede aan banden gelegd.
Zelfs kan het geheim niet steeds tamelijk verstandloos worden aanvaard; het
wordt menigmaal ook vermeden. Dit dateert niet van vandaag of gisteren, maar
gaat terug op de rampzalige scheiding der geesten die we de reformatie noemen.
Deze scheiding bracht de controverse in alle felheid voort, maar controverse betekent
steeds verstand tegen verstand, argument tegen argument, bewijs tegen bewijs.
Op zijn gunstigst kan er nu gedelibereerd worden over het bestaan van een geheim
of een bepaald aspect ervan; het mysterie zelf kan nimmer voorwerp zijn van
menselijk geredeneer of geredetwist. Het geheim is er immers niet om geanalyseerd
te worden, maar moet beleefd worden. Analyse en discussie dwingen het geheim
in een accurate formulering, maar dit alles ligt niet op het gebied van het
bovennatuurlijk geopenbaarde zelf. Het geheim wordt het laboratorium in gehaald:
het ontleedmes doet hier de rest; maar het kan slechts leven en openbloeien in de
zuivere lucht
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van beleefd geloof. Waar dus de controverse in alle bitterheid het christelijk leven
werd binnengevoerd, was daar steeds het onvermijdelijke gevaar aanwezig dat
praten over het geheim de gemoederen zo beheerste, dat de belevenis ervan ten
sterkste werd aangetast. Het doet ons onwillekeurig denken aan de Anneke
Beekman-geschiedenis: we weten niet of het kind nog leeft, in geen geval speelt
het een rol van betekenis, ook al beweert men dat het juist om het kind gaat.
Inderdaad, het ging allemaal om het geheim. Doch het geheim naar zijn diepste
inhoud, d.w.z. als door God ten behoeve van de mens geopenbaard, werd vermeden.
Nog een andere oorzaak is er aan te wijzen die verklaart hoe het geheim zelf aan
banden werd gelegd, zodat het zo weinig levend, en nog minder leven-wekkend
was. Sinds de reformatie, maar vooral in de laatste honderd jaren, is de
wetenschappelijke bestudering van alle openbaringsgegevens een voorname plaats
gaan innemen in de theologische vorming van de priester. De zg. wetenschappelijke
methode, en wel voornamelijk zoals deze onder Duitse invloed zich ontwikkelde,
werd, om overigens verklaarbare redenen, zonder voldoende critische discriminatie
door de vaktheologen overgenomen. Nu is het gevaar van een wetenschappelijke
methode en van ieder wetenschappelijk apparaat, zoals dat heet, dat zij gehanteerd
gaan worden als waarden op zich, onafhankelijk van verkregen resultaten. Hun
bruikbaarheid en dienstbaarheid als instrument is maar al te vaak een factor die
niet ter sprake gebracht mag worden: dit verraadt immers een utilitaire instelling,
die ware wetenschap vreemd is! Het gevolg is dat de meest futiele vondsten worden
geregistreerd, dikwijls zonder enige relatie tot het leven van de mens. Vele werken,
b.v. op filologisch terrein, treffen ons nu als povere vrucht van een overdreven
wetenschapsdorst, waarbij iedere proportie tussen bestede energie en verkregen
resultaat ontbreekt. Een groter nadeel van dergelijke wetenschapsverering lijkt ons,
dat het beoefenen van de wetenschap zich steeds beweegt op zuiver verstandelijk
terrein. De menselijke geest met zijn intuïtie is hier een waardeloze factor, en nimmer
mag als voorwerp van de wetenschap het mysterie, of zelfs het bestaan ervan,
gesteld worden. Het geheim is niet zo zeer een aanmaning tot de wetenschap om
bescheiden te zijn en zich te herinneren dat ‘there are more things in heaven and
on earth than are dreamed of in our philosophy’, als wel een aantasten van een
onaantastbare superioriteit van de wetenschap als zodanig. Welnu, het overnemen
van zulk een wetenschappelijke methode en wetenschappelijke instelling bij het
bestuderen van de openbaring - en dit ten koste van het benaderen van haar
geheimen door de gehele mens, hoofd én hart, natuur én
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bovennatuur - leidt er onherroepelijk toe dat het geheim uit de theologie geëlimineerd
wordt, let wel als realiteit. Als notie en term zal het zijn plaats blijven behouden, en
het is bekend hoe enerzijds de theologie als wetenschap al te vaak gereduceerd is
tot een vaardig werken met noties en woorden, hoe anderzijds de steeds verder
doorwerkende invloed van Newman juist hierom zo heilzaam is, dat hij de
werkelijkheid van het mysterie achter de noties vandaan haalt, en aldus het geheim
weer herstelt en tot nieuw leven wekt.
Een laatste oorzaak waarom het geheim zulk een armzalig bestaan leidt in het
bewuste christelijke leven moet gevonden worden in de onjuiste houding van de
moderne mens tegenover het geheim. Hij is kind van de renaissance. Maar de
renaissance kweekte de mens die aan zich de gehele wereld wil onderwerpen. Ook
de schatten van kennis en wetenschap zullen door hem worden geopend. Een
niet-weten, en dus een bekennen van beperking en onkunde, aanvaardt hij niet,
tenzij in alleruiterste noodzaak. Maar een mysterie betekent steeds een niet-weten,
en nog erger, een niet-kunnen-weten. Dit ligt deze moderne mens niet. Bijgevolg
zal hij zulk niet-weten óf voorkomen of oplossen. Dit geschiedt door het geheim te
ontlopen, en de eenvoudigste weg hier is te ontkennen dat er zo iets ongerijmds en
mens-onwaardigs ook maar zou kunnen bestaan. Of hij maakt het erkende geheim
tot een stel hanteerbare noties en brengt het terug tot menselijke proporties. Hij
maakt van het geheim iets menselijks in een hogere macht verheven. Het geheim
wordt geconstrueerd naar analogie van menselijke situatie, handeling of gedragslijn;
de

maar het menselijke, zelfs tot de n macht verheven, geeft nog geen goddelijk
geheim. Op deze wijze wordt God, zonde, geluk, liefde, leven, geloof, enz. begrijpelijk
gemaakt. De eerbied en de bescheidenheid echter, aan alle geheim verschuldigd,
is zoek. De kille hand van de wetenschap tast hiermede het ware leven aan, en het
is dezelfde kille hand die we bespeuren, wanneer de wetenschap een bloem aanraakt
en deze maakt tot een samenstel van wortels, stengel en bloembladeren, of een
oude heuvel aanraakt en deze maakt tot een interessant specimen van geologische
lagen, en dan meent bloem of heuvel te kennen. Op deze wijze wordt alle mysterie
geëlimineerd, natuurlijk en bovennatuurlijk. Alles past nu, alles is wetenschappelijk
verantwoord, de mens beheerst het leven. Er is nu geen reden meer om angstig te
zijn, want angst is onredelijk: hij wijst immers uit naar iets dat groter is dan de mens,
dat de mens niet aan kan. Maar de renaissance-mens moet alles aan kunnen, ook
het goddelijke en eeuwige. We weten ons heer in eigen huis, en geen mysterie zal
onze rust en veiligheid verstoren.

Streven. Jaargang 10

813
Het leven wordt zonder twijfel vereenvoudigd door het geheim er uit te bannen; in
zekere zin wordt alles ook helderder. Maar dergelijke eenvoud en helderheid
betekenen ook een verarming, en wel ten dode toe. Twee wereldoorlogen, met er
tussen en er na een dubieuze vrede en een onheilspellend donkere toekomst, zorgen
er voor, beter dan de scherpzinnigste redenering, dat vele mensen diep geschokt
worden in hun zekerheid en zelfvoldaanheid. Zij worden gedwongen toe te geven
in het donker te staan, terwijl zij meenden in eeuwig licht rond te wandelen. Zij
bevroeden dat zij iets zeer wezenlijks totaal vergeten en gemist hebben; juister nog:
zij hopen dat er ergens iets meer is dan zij tot nu toe meekregen of ontdekten. Waar
deze hoop niet is, is er enkel valse zekerheid, of afschuwelijke angst voor de
toekomst en voor het leven. Wie deze angst ervaren, geven getuigenis van hun
eerlijkheid: ze willen niet opzettelijk blind zijn. Waar de hoop leeft dat er ergens nog
iets onontdekt is, is er soms het ongeduld met hen die het vlotte antwoord steeds
bij de hand hebben, die levensproblemen en honderden moeilijkheden, ook op het
terrein van het geloof, op rekening schuiven van een gebrek aan eenvoud en
volgzaamheid. Dezelfde hoop zet aan het zoeken; en dit serieuze zoeken is het
begin van het nieuwe licht. Een dergelijk zoeken immers duidt er reeds op dat de
zoekende mens eigen beperkingen weet te aanvaarden; het niet uit de weg gaan
voor, en het niet bezwijken onder, de duizend moeilijkheden tegen het geloof,
waarover Newman sprak, is niet alleen een nederige bekentenis van eigen beperking
en eigen niet-weten, het is ook een diep buigen voor het geheim aller geheimen:
God zelf, Die nimmer door een mensengeest omvat kan worden. Besef van
ontoereikendheid en onvoldaanheid zijn daarom de noodzakelijke voorwaarden tot
vrijmaking van het gebonden mysterie zoals zij ook een voorname factor uitmaken
van de vernieuwingsdrang in de kerk van deze tijden.
Als vanzelf dringt zich hier de vraag naar voren hoe het proces van dit tot nieuw
leven komen van het mysterie verloopt. Hoe treedt het beleefde geheim weer het
leven van de ware christen binnen? langs welke wegen zal het zich het gunstigst
kunnen ontwikkelen? of heel concreet: wat moeten we doen om het geheim te
bevrijden, te doen leven?
Het zijn begrijpelijke vragen, maar ze zijn zeer verraderlijk. Zij drijven ons als het
ware de bekoring in om de zoekende mens een schema aan de hand te doen, een
methode te leren.... maar schema en methode verstikken het geheim. Geen geheim
kan veroverd worden, hoe dan ook. Het geheim moet aanvaard worden; en
aanvaarding van het geheim betekent bevrijding van het geheim. Maar deze
aanvaarding zelf is
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een geheim en gehuld in duisternis. De aanvaarding van het geheim toch impliceert
die honderden moeilijkheden van Newman waarvoor we geen oplossing weten;
ongemerkt ervaren we dat we rondwandelen in raadsels en zien als in wazige
spiegels, en we geloven, d.w.z. we buigen hoofd en hart voor een zich openbarende
God, Die ons echter geenszins opneemt in eigen ontoegankelijk licht. We mogen
ons dan ook niet laten verleiden om op bovengestelde vragen een concreet, positief
antwoord te geven. Er is geen methode en geen systeem tot herontdekking van het
geheim: tenzij luisteren naar God zelf, Die alleen Zichzelf openbaren kan en
daarmede alle geheim. We mogen o.i. enkel wijzen op bepaalde factoren die een
hinderlijke invloed uitoefenen op de her-beleving van het geheim, en die daarom
vermeden moeten worden. Zo zal begrijpelijkerwijs de christenmens de bekoring
tot denkluiheid en gemakzucht moeten overwinnen; het is geen deugd moeilijkheden
te schuwen of vlug uit de weg te gaan: God vraagt van ons een redelijke eredienst
(Rom. 12, 1). Hij moet zich niet van zijn stuk laten brengen wanneer er vele
moeilijkheden blijven; hij moet durven aanvaarden dat zijn geloof een duister geloof
is en zijn God een God van veel ergernis: God heeft niet alles aan ons bloot gelegd.
Hij mag niet opgeven: het zal altijd een kwestie zijn van zoeken en vragen en
kloppen, en ofschoon er gegeven en gevonden zal worden, en de deur open gedaan
zal worden, staan tijd en uur hiervan nergens vermeld. Deze afhankelijkheid moet
eveneens als geheim beleefd worden. De nieuwe christen moet vooral niet
terugschrikken voor een onzekere toekomst; we bedoelen hiermede dat ook ons
eigen leven een diep geheim is, en God alleen kan ons dit ontsluieren. Daarom
moet de mens durven verzaken aan die ingeboren tendens om het leven in eigen
hand te houden, zelf het initiatief te behouden: hij moet de sprong wagen het duister
in van Gods geheim betreffende zijn eigen leven en eigen toekomst.
Wij constateerden bij het begin van deze beschouwing dat de zekerheid en veiligheid
van velen wordt aangetast door vernieuwingen binnen de kerk op allerlei terrein.
Wij gaven het ook als onze mening dat deze vernieuwingen in allernauwst verband
staan met het her-ontdekte en opnieuw beleefde geheim. Waar men echter zou
verwachten dat dit vinden van de waarheid van het geheim in tijden van veel
verwarring en zorg zekerheid en vastheid met zich mee brengen, blijkt uit ons betoog
dat eerder het tegenovergestelde te verwachten is: het her-ontdekte geheim betekent
zeer vele moeilijkheden, raadsels en duisternis. Inderdaad, maar dit is niet hetzelfde
als onzekerheid, of om Newmans woord te gebruiken: twijfel. Het wijst enkel uit naar
het geheim; het anders
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willen behelst weer het verbannen van het geheim. We mogen het ook anders
zeggen: geloven is moeilijk, zo moeilijk dat wij dit van de ene kant alleen kunnen
krachtens Gods bijzondere hulp, en van de andere kant dit beloond zien door niets
minder dan eeuwig leven: maar uit zulk een beloning laat zich afleiden hoe zwaar
hetgeen God van ons vraagt wel zijn kan.
Ons betoog is ook een pleidooi om de bestaande vernieuwingsdrang niet
onmiddellijk af te wijzen, maar deze met begrip en sympathie tegemoet te treden.
Niet iedere vernieuwing is noodzakelijk een verbetering, maar waar de vernieuwing
gedragen wordt door een verlangen om het geheim te ontdekken en inniger te
beleven, is er altijd winst. Vernieuwingen en accentverschuivingen op velerlei gebied
moeten dan ook niet benaderd worden door de natuurlijke mens: hij zal immers
nooit wat van Gods Geest is kunnen vatten. Zoals 's mensen geest alleen in staat
is eigen gedachten te kennen en, zover mogelijk, eigen diepten te doorgronden, zo
kan niemand de gedachten en diepten Gods kennen tenzij de Geest. Welnu, deze
Geest van God hebben wij ontvangen, ten einde te kennen wat ons door God
genadig is geschonken. Aldus Paulus in zijn eerste Korinthiërsbrief (2, 11 vlg.). Waar
deze Geest niet is, is enkel de natuurlijke mens en blijft het geheim in zware boeien.
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Brussel Metropolis
Lode Claes
HET onbehagen van vele Vlamingen omtrent de Wereldtentoonstelling 1958 is voor
een deel ingegeven door de vrees, dat deze tentoonstelling een aanleiding, voor
sommigen zelfs een voorwendsel is, om de reeds zo machtige centralistische positie
van Brussel, de hoofdstad, in het land nog te verstevigen en uit te breiden. Anderzijds
vindt de W.T. de plaatselijke administratieve structuren niet opgewassen voor hun
taak. De Brusselse agglomeratie, waarin de leiding van het land is samengetrokken,
is zelf verbrokkeld in 19 gemeenten, die, niettegenstaande de veel geroemde maar
weinig doelmatige conferentie van de Brusselse burgemeesters, hun eigen autonomie
behouden en ieder voor zich beslissen. Het is niet gemakkelijk, in deze mozaïek de
‘interlocuteur valable’ te ontdekken, waarmede eenparige beslissingen kunnen
getroffen worden. Structuurhervormingen dringen zich hier op. Nog vóór de W.T.
wil dhr. Vermeylen, Minister van Binnenlandse Zaken, een ‘Metropolitane Raad’
voor heel de agglomeratie in het leven roepen, maar hoe vaag en beperkt de
bevoegdheden van deze raad ook worden voorzien, het is te verwachten dat deze
hervorming op de inertieweerstand van de plaatselijke en politieke belangen en van
de verworven situaties zal stranden.
Een reeks problemen heeft Brussel gemeen met de andere grote agglomeraties
van het land, Antwerpen, Gent, Luik, Charleroi, maar in de hoofdstad worden deze
problemen op een bijzonder scherpe wijze gesteld: chronisch financieel deficit in
de stad en in de voornaamste randgemeenten; quasi onoplosbare problemen van
verkeer en parking; luchtbezoedeling en lawaai; ontbreken van een doelmatige
urbanisatiepolitiek; vraagstukken van watervoorziening en waterverontreiniging. De
katholieken maken zich bezorgd over de afname van de religieuze praktijk in de
grote stad (minder dan 5% van de bevolking in sommige parochies van de oude
stadskern, amper 40% in de allerbeste parochies). Voor de Vlamingen is de
verfransing en de centralisatie van Brussel het probleem nummer één geworden,
dat wellicht op lange termijn al de andere verworvenheden van de Vlaamse Beweging
ongedaan zal maken. Maar ook de Walen ergeren zich steeds meer aan de
centralisatie in de hoofdstad, vooral op economisch gebied. Zoals meer gebeurt en ook dat is een facet van het Brusselse vraagstuk - is men hierover te Brussel en
in België gaan nadenken, toen in Frankrijk de aandacht gevestigd werd op de
gevolgen van de centralisatie te Parijs. De titel
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van het werk van Gravier, Paris et le désert français, was welsprekend genoeg.
Mag men nu echter ook niet gaan spreken van ‘Bruxelles et le désert belge’?

Centralisatie van tertiaire activiteiten
Voor het beantwoorden van deze vraag ontbreken de gegevens van een grondig
sociografisch onderzoek. De Belgische geschiedschrijving heeft internationale faam
verworven met haar onderzoekingen over het ontstaan van de West-Europese
steden in de middeleeuwen, maar tot nog toe heeft België geen enkele bijdrage
geleverd tot de stedelijke sociologie, die elders, zoals in Amerika en in Nederland,
een uitgebreide beoefening kent.
Op het eerste gezicht schijnt de verstedelijking in België niet groter dan elders.
28 Belgen op 100 bewonen een van de 81 gemeenten die gewoonlijk tot de vijf
grote agglomeraties worden gerekend. In de 19 gemeenten van Groot-Brussel woont
11% van de Belgische bevolking, en dit percent is sedert de eerste wereldoorlog
hetzelfde gebleven. Wel is de bevolking er toegenomen van 819.000 in 1921 tot
976.000 in 1956, maar hieraan beantwoordt een aangroei van de Belgische bevolking
in dezelfde periode van 7.482.000 tot 8.841.000. De centralisatie te Brussel en de
concentratie van sommige activiteiten moet echter uit andere statistieken blijken,
en kan in locatiequotiënten worden uitgedrukt. Van de 9187 geneesheren in het
land zijn er 2142 te Brussel gevestigd, d.i. 23%. Deelt men dit percent door het
percent van het aandeel van Brussel in de totale bevolking (11%), dan krijgt men
het locatiequotiënt 2. Eenzelfde concentratie blijkt voor de andere intellectuele
beroepen en aanverwante bedrijven:
Over heel het Te Brussel
land
Geneesheren 9.187
2.142

%

LQ

23

2

Advocaten

3.504

1.148

32

3

Architecten

5.729

1.647

28

2,5

Ingenieurs

10.090

3.570

35

3,1

Expert-boekhouders 4.499

1.819

40

3,6

Drukkerijen

2.836

603

21

1,9

Boek- en
2.695
Dagbladhandels

681

25

2,2

Voor de eigenlijke leiding van het economisch leven en voor de categorie ‘Haute
Société et Bourgeoisie’ (wat hieronder ook moge begrepen zijn, maar de normen
zullen wel dezelfde zijn voor heel het land) zijn de volgende cijfers welsprekend,
steeds ontleend aan het adressenagentschap Bodden & Dechy:
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Beheerders
van N.V.'s
Zetels van
voornaamste
N.V.'s

Over heel het Te Brussel
land
15.580
5.009

%

LQ

32

3,2

13.124

5.089

38

3,4

17.918

38

3,4

‘Haute Société 46.192
et bourgeoisie’

Men vergelijke het Brussels locatiequotiënt van de ingenieur (3,1) met dat van
Parijs (3), het LQ van de architecten (2,5) met dat van Parijs (2,9) en Groot-Londen
(1,4) en tenslotte dat van de expertboekhouders (3,6) met Parijs (2,3) en
Groot-Londen (1,7). Men kan bovendien veilig aannemen dat de locatiequotiënten
voor een aantal andere beroepen en bedrijvigheden minstens op een even sterke
concentratie wijzen: administratie (vooral de hogere), kunst en kunstambachten
(mode), ontspanningsbedrijven, uitgeverijen en publiciteitsagentschappen.
De voornaamste export van de grote stad naar de overige delen van het land en
naar het buitenland bestaat, volgens Christopher Tunnard, uit de ‘intangibles of
finance and management’. De grote stad produceert niet zo zeer de wortels en
takken van de industriële boom als de geraffineerde bloemen, de produkten van
smaak, vaardigheid en wetenschap: kleren en hoeden, vertoningen en shows,
boeken en tijdschriften, rekenmachines en vliegmotoren. Het zijn overwegend ‘white
collar’-gebieden, van bureelbedienden, technici, leraars, schrijvers en kunstenaars,
advocaten, bankiers en politici.
Ietwat systematisch geordend kan men de activiteiten van de grote stad in de
volgende groepen onderbrengen: administratie, handel en financiën (met
verzekeringswezen), vrije beroepen, leiding van het verkeer (spoor, baan en lucht),
communicatiemiddelen (telefoon, telegraaf, radio, televisie, publiciteit, pers),
opvoeding, wetenschap en kunst, ontspanning. Organisaties en technische
adviesbureaus nemen een steeds grotere plaats in. Alles bij elkaar genomen zijn
dit in hoofdzaak activiteiten die prestige en macht verlenen of die men, met een veel
gebruikt beeld, de hersenen en het zenuwstelsel van het land kan noemen. Bijna
zonder uitzondering behoren deze activiteiten tot de tertiaire groep der ‘diensten’,
waarvan Colin Clark en Jean Fourastié, aan wie deze term ontleend is, de snelle
toename hebben vastgesteld in landen die een zeker stadium van economische
ontwikkeling hebben bereikt.

Cumulatief effect
Tussen de steden in de wereld die de algemene trekken van de metropolis vertonen
behoort Brussel tot het zuivere type van de hoofdstad. De groei van de stad is niet
te danken aan een gunstige natuurlijke ver-
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keersligging, aan een grote waterweg b.v., of aan natuurlijke bodemrijkdommen. Zij
is het gevolg van een souvereine beslissing, die bij het begin van het tijdperk der
absolute monarchen in Europa werd genomen en alleen door de centrale ligging
was ingegeven (waarbij aan Brussel de voorkeur werd gegeven boven de concurrent
Mechelen). Al het overige vloeide hieruit voort. Tot op heden pasten de
achtereenvolgende bewindslieden het woord van Sir Christopher Wren toe: ‘de
architectuur vestigt een natie’. Te Brussel zelf en in heel het land werd een
volgehouden centraliserende politiek gevoerd op het gebied van gebouwen,
verkeerswegen en andere openbare werken, en dit in steeds toenemende mate.
Bij het begin van de aanleg van het Belgisch spoorwegnet was Mechelen nog een
tijdlang als centraal punt genomen, en nog later was de grote oost-westelijke spil,
die de kust, de Vlaamse steden en Antwerpen met Keulen en het Roergebied moest
verbinden, duidelijk ten noorden van Brussel voorzien. Thans hebben Antwerpenaren
en Luikenaren hun krachten moeten verenigen om te vermijden dat de nieuwe
autostrade (zogezegd van Antwerpen naar het Roergebied) over Brussel zou lopen;
de kortste spoorverbinding van Antwerpen naar Gent en de kust gaat, sedert de
Noord-Zuidverbinding te Brussel, over deze stad.
Het volstaat, de verkeerspolitiek sedert 1830 te bekijken, om de stelling te
weerleggen dat de groei van Brussel ‘natuurlijk’ zou geweest zijn. Natuurlijk was
alleen de ligging. Daarbij is echter het bewuste en planmatige streven gekomen om
de precaire, jonge natievorming te stutten door de krachtige uitbouw van de
hoofdstad, en om de voornaamste leidende activiteiten van het tweeledige land te
centraliseren in een stad die noch Vlaams noch Waals maar Belgisch zou zijn;
waarbij de vraag rijst of hier het doel niet werd voorbijgeschoten, nu Brussel de
voornaamste hinderpaal voor de oplossing van het Vlaams-Waals vraagstuk is gaan
vormen. Wanneer de centralisatie eenmaal goed op dreef was en de groei van de
hoofdstad een bepaald stadium had bereikt, kwamen verdere centralisatie en groei
gemakkelijk als ‘natuurlijke’ verschijnselen voor. Het is echter juister, van een
cumulatief effect te spreken: de centralisatie heeft een verdere centralisatie voor
gevolg. Zelfs de tegenstanders van de centralisatie worden ertoe genoopt hun actie
vanuit Brussel te voeren: la centralisation centralisera les décentralisateurs....
De verschillende stadia worden snel doorlopen. Vóór de eerste wereldoorlog, en
nog in 1930, werden wereldtentoonstellingen gehouden te Gent, Antwerpen en Luik.
Kan men zich dit nu nog indenken? Tot 1930 was het muziekleven te Antwerpen
minstens zo belangrijk als te
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Brussel. Prof. Baudhuin stelde enige tijd geleden vast dat Brussel na de tweede
wereldoorlog veel meer gebouwd heeft dan in de periode tussen de twee oorlogen,
en dat het stadsbeeld van Brussel, sinds zijn ontstaan, nooit sneller gewijzigd is dan
tijdens het laatste decennium. Alleen gebeurt de centralisatie thans in een andere
geest dan vroeger: in de plaats van de staatslieden die een natie wilden vestigen,
zijn nu de bewindslieden gekomen die ook onder dit opzicht tot het ras van
Burckhardts ‘terribles simplificateurs’ behoren: doordrijvende aanhangers van de
organisatie, pragmatici, nu eens als plantrekkers op korte termijn, dan weer als
technische rationalisten op lange termijn; zowel de enen als de anderen vermogen
een verdere centralisatie niet anders te zien dan als wenselijk, noodzakelijk, of
minstens onvermijdelijk.
Een daadwerkelijke aanpak van het metropolisprobleem ligt in ons land nog niet
in het verschiet. Het ontbreekt zelfs nog aan het onontbeerlijke inzicht in de diversiteit
en de samenhang van de problemen. Ook de tegenstanders van de concentratie
in de grootstad weten niet wat zij eigenlijk willen of kunnen bereiken: tuinwijken van
eengezinswoningen aan de stadsrand, uitbreiding van de ‘suburbia’, vestiging op
het platteland? Het is alles niet hetzelfde, en een ondoordachte politiek leidt bijna
zeker tot een toenemende verstedelijking van grote gebieden.
Even goed als de voordelen kunnen ook de nadelen van de concentratie in de
grootstad in economische termen uitgedrukt worden: verkeersopstopping, gerucht
en luchtvervuiling brengen kosten mee van tijdverlies en vermoeienis, van
schoonmaak en van ziekte. Hierbij komen de ‘menselijke kosten’ die Lewis Mumford
als volgt formuleert: ‘Psychologische kosten van afmatting, verveling, gejaagdheid
en depressie zijn het gevolg van het pendelen. Denk aan de veelvouden van
miljoenen man-uren die domweg worden verkwist in het transport van het menselijk
lichaam; minuten en uren die op de spitsuren zelfs niet kunnen besteed worden aan
de anesthesie van de dagelijkse krant. Voeg daarbij het neerdrukkende van de
onconfortabele reis, het gevaar der ziektekiemen in de overvolle treinen of trams,
de stoornis van de gastro-intestinale functies, veroorzaakt door de druk en de angst
om op tijd op de fabriek of het bureel te zijn. Emerson zei dat het leven een kwestie
was van goede dagen. Het is ook een kwestie van goede minuten. Wie zal zeggen
welke compensaties de pendelende arbeider nodig heeft om de druk goed te maken
van de twintig, veertig of zestig minuten die hij iedere morgen en avond besteedt
om door deze grootstedelijke mensenriolen heen te komen....?’
Over andere problemen mogen we met enkele aanduidingen volstaan.
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Het is de vraag of de grote werken te Brussel beantwoorden aan de huidige
opvattingen in het buitenland, volgens dewelke het steeds meer ondoenbaar wordt
geacht, het verkeer in de stadskern te versnellen, daar deze beperkte oplossing
andere, veel moeilijker, problemen oproept. Lucht- en waterbezoedeling hebben bij
de openbare mening nog niet de aandacht gevonden die zij verdienen. Voor
wetenschappelijke kringen werd de luchtbezoedeling behandeld op een internationaal
congres ingericht door het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen, dat in april
ll. ook een congres hield over de lawaaibestrijding.

De ‘grote straat’-stad
Intussen verandert ook het zuiver ruimtelijk aspect van de concentratie in de grote
stad. Allereerst nemen de ‘suburbia’ een geweldige uitbreiding. Daar onze grote
agglomeraties hun administratieve grenzen nog vrij eng blijven trekken, komt deze
uitbreiding echter niet voldoende tot uiting in onze bevolkingsstatistieken. In de V.S.
heeft men vastgesteld dat in 1953 bijna 3/5 van de bevolking, of 91,5 miljoen, in
steden van 50.000 inwoners of meer woonden, waarvan 54 miljoen in ‘suburbia’, in
de omgeving dus van de eigenlijke grootsteden. De bevolking van deze suburbia
steeg tussen 1934 en 1953 met 75%. Ons land is volgens Georges Simon (in het
maandblad van de Nationale Maatschappij voor Kleine Landeigendom) gekenmerkt
door de ‘buitengewoon talrijke bevolking van de tegelijk landelijke en stedelijke
streken, die het achterland van onze vijf grote agglomeraties uitmaken’. Uit een
opinie-peiling van INSOC blijkt dat een groot gedeelte van de bevolking deze
gebieden als woonplaats verkiest. Wat de lintbebouwing betreft, zegt Simon niet
zonder humor, krijgt men de indruk dat een bouwpremie wordt toegekend voor
woningbouw langs de verbindingswegen tussen de steden. Ten overstaan van deze
vermenging van stad en platteland kunnen de voorstanders van de vestiging op het
platteland zich de vraag stellen of het nagestreefde doel wel bereikt wordt. De nieuwe
bewoners van deze plattelandsgemeenten ondergaan wellicht minder de invloed
van het traditionele en christelijke plattelandsmilieu, dan dat zij zelf dit milieu
veranderen, en de invloed van de grote stad op het platteland overbrengen. De
groei van een stedelijk en half-stedelijk milieu van ettelijke tientallen kilometer lang
is in ons land vooral duidelijk langs de spil Antwerpen-Brussel. Dit is het landschap
van de ‘bigstreet’ waar, volgens buitenlandse waarnemers, alle onderscheid tussen
stad, voorstad en platteland meer en meer wegvalt, en dat een eenheid vormt met
de dominerende en subdominerende centra. De ontwikkeling van de gemeenten
wordt door hun ligging langs de ‘grote straat’ be-
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paald en reeds nu wordt in het buitenland voorgesteld, voor deze nieuwe regionale
eenheden ook een administratief orgaan in het leven te roepen, boven de gemeenten
en grote agglomeraties en over de grenzen van arrondissementen en provincies
heen. Antwerpen en Brussel zullen elkander in de toekomst minder dan ooit kunnen
loslaten....

Verfransing en centralisatie
Dit gevleugelde woord voert ons terug tot de centralisatie in een tweeledig land. De
verfransing te Brussel hangt zeker samen met de algemene karaktertrekken van
een grote stad. Het is bekend dat in de metropolis de indirecte ‘social control’
overweegt, tegenover de directe ‘social control’ op het platteland, of, zo men wil, de
trekken van de ‘maatschappij’ zich doorzetten op die van de ‘gemeenschap’. Deze
beïnvloeding van de individuele gedragingen door onpersoonlijke, abstracte
organisaties en krachten werkt in het nadeel van de kleinere traditionele cultuur
tegenover de grotere en meer moderne. Deze maatschappelijke machtsbeheersing
gebeurt op verre na niet uitsluitend door de staat en de overheden, ofschoon zij
anderzijds individuele beslissingen, die vrijelijk genomen schijnen, in een sterke
mate, dikwijls onbewust, beïnvloedt. Oud-minister Moyersoen heeft er in dit verband
terecht op gewezen dat de taalkeuze door de familievader eigenlijk vrij gebeurt
wanneer hij beslist welke taal de kinderen thuis zullen spreken, terwijl hij later, bij
de keuze van de onderwijstaal, reeds door allerlei factoren beïnvloed wordt. Daarom
schijnt het aangewezen, de denationalisatie te Brussel op deze gebieden van de
indirecte sociale controle tegen te gaan. De uitbouw van een groot modern Vlaams
1)
namiddagblad te Brussel, dat door tienduizenden Vlaamse pendelaars in plaats
van een Franstalige krant zou gelezen worden, is b.v. van groter belang dan een
nieuwe taalregeling in enkele gemeentelijke administraties.
Het Vlaamse vraagstuk te Brussel is niet los te maken van het probleem van de
centralisatie. Zou Brussel deze enorme invloed als hoofdstad verkregen hebben
indien het land niet tweeledig was geweest? Juist deze tweeledigheid gaf aan de
Brusselaars de kans, zich als de Belgen bij uitstek te doen doorgaan en hun stad
als het neutrale ontmoetingsterrein waar de Vlaams-Waalse tegenstellingen
onvooringenomen en onpartijdig zouden worden beslecht. Zelfs de vernederlandsing
van Vlaanderen heeft deze rol in de hand gewerkt. Marcel Grégoire heeft de grote
invloed van de verfranste burgerij uit Brussel en uit het Vlaamse land eens het
paradoxale gevolg van deze verneder-

1)

In 1947 kwamen dagelijks 137.000 personen uit de provincie naar Brusssl werken, waarvan
79% Vlamingen tegenover 21% Walen.
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landsing genoemd. Nu is Brussel zeer gevoelig voor iedere schijn van bedreiging
van deze positie. Het systematisch onbegrip te Brussel voor het Vlaamse, en in
mindere mate voor het Waalse streven, waarvan Prof. Jacques Leclercq eens zei:
‘l'ignorance dépasse le mépris’, is, niettegenstaande alle aanmatiging, zeker
ingegeven door een gevoel van onzekerheid. En dit gevoel is niet ongegrond. Prof.
Casserley schrijft dat ‘financially and politically the great city is indeed powerfull;
economically and sociologically it is a delicate and fragile thing’.
Kan deze centralisatietendens nog worden omgebogen? Onder invloed van
diverse geografische en historische factoren zijn sommige landen aan een
overdreven centralisatie in een metropolis ontkomen: Zwitserland, Canada, Italië
(met Milaan als industriële hoofdstad), West-Duitsland (maar dit is waarschijnlijk
slechts voorbijgaand). Merkwaardiger is de naoorlogse evolutie in Nederland, waar
Rotterdam aanzienlijke terreinwinst heeft geboekt op Amsterdam, al behoren beide
steden dan weer tot de ‘randstad Holland’, een ‘bigstreet landscape’ zoals hierboven
behandeld. In ieder geval heeft een bewust en volgehouden decentralisatiebeleid
in Nederland belangrijke resultaten opgeleverd. Een van de voornaamste
voorwaarden daartoe schijnt te zijn, dat een dergelijk beleid in alle kringen wordt
gedeeld (niet alleen de politieke, doch ook de economische) en door de openbare
mening, boven alle partijtegenstellingen, wordt gesteund. In België wordt een
probleem van dit belang integendeel door de partijtegenstellingen weggedrongen.
Een feitelijke decentralisatie is het resultaat van honderden grote en kleine
beslissingen die in de meest verschillende kringen worden genomen, en waarbij de
meest diverse overwegingen dikwijls de doorslag geven. Prof. Vandeputte heeft
erop gewezen dat ondernemingen vaak in Brussel worden gevestigd omdat dit
comfortabel is voor de daar wonende bedrijfsleider. Is het nodig dat een grote
onderneming met twee verschillende fabrieken, in twee verschillende provincies,
niet alleen haar algemene directie en haar verkoopdiensten, maar ook haar
wetenschappelijke afdeling en personeelsdienst te Brussel concentreert? En zeer
veel andere voorbeelden zou men kunnen aanhalen.
Er is in België veel onnadenkende en slordige centralisatie. Heeft men bij de
beslissing om een wereldtentoonstelling te Brussel te houden, naast de vele andere
bezwaren waarover uitdrukkelijk werd gesproken in het meinummer van Streven,
ook rekening gehouden met de centralisatie die van deze fantasie het gevolg zal
zijn, niet voorbijgaand maar blijvend? Het is mogelijk, dat juist met de W.T. het
hoogtepunt van de centralisatie zal bereikt en overschreden worden, en dat daarna
het probleem van de decentralisatie in al zijn scherpte zal gesteld worden.
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Homerus, de dichter
Dr. Arnold Witlox
Αὐτοδίδα τος δ᾽ εἰμί, ϑεὸς δὲ μοι ἐν φϱεσὶν οἴμας παντοίας ἐνέφυσεν᾿
‘Ik heb me als zanger zelf gevormd, want de godheid deed in mijn geest groeien liederen
van allerlei aard’.

MET deze woorden smeekt Phemius, die bij de ‘vrijers’ van Penelope zong - maar
slechts gedwongen - Odysseus hem het leven te sparen, wanneer deze in de
eindafrekening een slachting aanricht onder deze ‘vrijers’, beter gezegd ‘wervers
om de hand van Penelope’. Zo getuigt ook een zanger onder de Kara-Kirgiezen van
zichzelf: I can sing all songs, for God has implanted the gift of singing in my heart...
I have not learnt from anybody...
Een zelfde geest ademen de woorden, die Homerus wijdt aan de zanger bij de
Phaeaken, Demodocus: ‘Hem beminde de Muze bovenal, en ze gaf hem goed en
kwaad, wel beroofde ze hem van het licht der ogen, maar ze schonk hem de gave
van de heerlijke zang’ (Odyssee B. 8, 64/65). Het is alsof Homerus in fier
zelfbewustzijn bij monde van deze zangers zich wil verdedigen tegen de aantijging,
dat hij als een gewoon produkt van een zangersschool cliché-werk levert, het is
alsof hij een voorgevoel had van de latere ontluistering van zijn
dichterschap-bij-de-gratie-Gods! En die ontluistering is wel laat gekomen, maar
gekomen is ze en hoe! Hiermee raken we aan een kwestie, die reeds meer dan een
eeuw lang de moderne Homeruskenners in twee kampen gescheiden houdt, n.l. de
beruchte Homerische kwestie.
Aan de moderne lezer van de Ilias en de Odyssee dringen zich twee problemen
op, een intern en een extern, die de basis vormen van de Homerische kwestie:
1. Het feit van hun bestaan; de Griekse literatuur begint met deze twee
meesterwerken, een fenomeen, dat we in geen andere literatuur ontmoeten.
Er moet ruwer, minder volmaakt werk aan voorafgegaan zijn, maar er is niets
van bewaard gebleven;
2. hoezeer ook een organisch en artistiek geheel in het groot, vertoont elk van
beide gedichten zwakke gedeelten, die door tegenstrijdigheden het geheel
verstoren en een geringer vakmanschap schijnen te verraden.
De moderne critiek op Homerus begon met Wolf's Prolegomena (uitgegeven te
Halle in 1795), waarin hij profiterende van het werk van voorgangers - voornamelijk
van de geniale Fransman François Nédelin, Abbé d'Aubignac - de volgende these
poneerde:
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1. De Homerische gedichten werden gecomponeerd zonder behulp van het schrift:
Homerus was immers de kunst van schrijven niet machtig; ze werden mondeling
overgeleverd eeuwenlang en ondergingen talrijke veranderingen door de
rhapsoden,
2. ze werden pas opgetekend onder Pisistratus te Athene (550 v. Chr.) en
ondergingen verdere mutaties door geleerde critici,
3. hoewel de Ilias en de Odyssee elk een artistiek geheel vormen, is die eenheid
te danken voornamelijk aan een latere ‘Bearbeiter’,
4. de oorspronkelijke zangen, waaruit de Ilias en de Odyssee zijn samengesteld,
zijn van verschillende auteurs.
Wel kende Wolf het leeuwenaandeel toe aan Homerus, die met het ‘weven van het
web begon en voortzette tot een zeker punt’. Hiermee was het hek van de dam,
talrijke geleerden wierpen zich op de Homerus-tekst met het ontleedmes van een
1)
raisonneur , een bonte menigte van theorieën ontstond, naarmate men aan de
eerste dichter een grotere of kleinere rol toekende: Lachmann verdeelde de Ilias in
18 balladen, Köchly in 16 liederen (Klein-Lieder-Theorie), Hermann sprak van een
Ur-Ilias en een Ur-Odyssee, Grote dacht, dat de Ilias een uitbreiding was van een
oorspronkelijke Achilleïs, enz.
De cardo quaestionis, de scharnier, waarom Wolf's theorie draait, is de ontkenning,
dat Homerus de schrijfkunst machtig was. Consequent doorredenerend moeten we
hieruit concluderen tot drie factoren, die Jebb in zijn aardig boekje Introduction to
Homer (p. 13) noemt:
1. Memorial composition, 2. Oral transmission, 3. Oral publication.
Wat het eerste punt betreft, het is mogelijk dat een buitengewoon begaafd man met
een ijzersterk geheugen zonder behulp van het schrift de Ilias en de Odyssee (of
een groot gedeelte ervan) heeft gecomponeerd, in dier voege dat hij, hetgeen hij
de vorige dag had gedicht, de volgende dag repeteerde ‘and so on’. Maar is het niet
2)
veel redelijker om aan Homerus de schrijfkunst toe te kennen ? Het staat vast dat
de Grieken hun alfabet ontleend hebben aan de Phoeniciërs, die Thebe hebben
gesticht, zoals Herodotus verhaalt in zijn Historiae (B.V., cap. 58/59); de vraag is
echter wanneer? Een vraag, die moeilijk is te beantwoorden en met verschillende
andere kwesties nauw is verweven. Toch kunnen we langs indirecte weg tot een
vrij zekere datering komen. De

1)
2)

Al deze mensen heten Analytici, hun tegenstanders Unitariërs.
Terecht schrijft Fred. G. Kenyon in zijn zeer lezenswaardig boek: Books and Readers in
ancient Greece and Rome (p. 8): Is het denkbaar dat, terwijl de volken van Mesopotamië,
Egypte, Creta, de schrijfkunst machtig waren, zulk een hoog begaafd volk als het Griekse
met zulk een goede smaak voor literatuur, de schrijfkunst niet machtig was?
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oudste Griekse geschreven documenten, welke we kennen, gaan terug tot de 8e
eeuw voor Chr. Hiertoe behoren de lijsten van de overwinnaars in Olympia, die
teruggaan tot het jaar 776 v. Chr., het stichtingsjaar. Verder ook de lijsten van de
Atheense archonten, die echter van jongere datum zijn en beginnen bij het jaar 685
v. Chr. Het jaar 776 v. Chr. is dus, wat de geleerden noemen, een terminus ante.
Wanneer we zoeken naar de terminus post, dan kunnen de volgende
constateringen ons helpen. De Jonische en Attische alfabetsystemen zijn
verschillend, waaruit we mogen concluderen, dat de Joniers al in Kl. Azië waren,
toen ze leerden schrijven. Verder heeft Cyprus een alfabet, dat verschilt van het
Arcadisch, ofschoon de dialecten nauw verwant zijn. Dientengevolge moeten we
de adoptie van het Phoenicische alfabetsysteem plaatsen ná de Dorische invasie.
3)
Zo komen we tot het jaar 1050 ongeveer . Onwillekeurig glijden we hiermee af naar
de volgende vraag: wanneer leefde Homerus? Ook hier een hele scala van
meningen. De traditionele data variëren van ± 1200 tot ± 875 v. Chr. De laatste
datum is gebaseerd op een uitlating van Herodotus, dat Homerus leefde: ‘400 jaar
voor mij’. Maar hierdoor zou Homerus een tijdgenoot zijn geweest van Hesiodus,
hetgeen mijns inziens terecht ontkend wordt door mevr. R. v. Scheliba in haar
4)
interessante boek Patroklos (p. 35-58) . De Trojaanse Oorlog, geschiedkundige
achtergrond van de Ilias en Odyssee, was de laatste grote kamp van dat tijdperk,
dat de Grieken het heroïsche of mythische noemden en dat eindigde met de Dorische
Volksverhuizing (11e eeuw). De opgravingen van Schliemann e.a. hebben de
voorstellingen van de Grieken van hun groots verleden (Creto-Myceense cultuur,
ook wel Aegeïsche genoemd) bevestigd. Omstreeks 1600 was Troje tegelijk met
Mycene opgebloeid, maar in het begin van de twaalfde eeuw betekende de grote
5)
oorlog tegen Troje het einde van deze stad , maar ook van Mycene.
Want direct ná de Trojaanse oorlog vertoonde de Myceense cultuur sporen van
uitputting en werd een prooi van de frisse, krijgshaftige Doriërs; in het jaar 1050
werden de paleizen van Argolis verwoest. De daaropvolgende tiende en negende
eeuw waren donkere tijden voor een hogere cultuur; alles wat is opgegraven uit die
tijd toont grote primitiviteit (geometrische vormen op vazen). Deze sombere tijd is
uitgebeeld door Hesiodus, die leefde aan het eind van deze donkere eeuwen, een

3)
4)
5)

Cf. Prof. B.A. van Groningen, Short Manuel of Greek Palaeography (p. 16-17), Sijthoff, 1940.
Het draagt als ondertitel: Homeros als Dichter der Freundschaft und Erzieher zur Humanität.
De val van Troje wordt door de traditie geplaatst in het jaar 1184 en waarom zou deze niet
waarheidsgetrouw kunnen zijn?
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tijd zonder recht, vol misdaad en onrecht, vernietiging van de vriendschap en het
ontbreken van liefde voor de ouders, waarin ieder met ieder in vijandschap leefde.
De Homerische maatschappij echter is ‘erhaben’, humaan; in de Homerische wereld
heerst geen ontucht, laffe moord, geen vergrijp van zoon tegen vader, geen gemene
laster. En het kan niet anders of de dichter beschrijft grotendeels zijn eigen tijd; de uitbeelding van de Griekse maatschappij op het schild van Achilles met
oorlogstafrelen en de geneugten van de vrede is hiervan een sprekend voorbeeld
- anders had hij bewust moeten archaïseren. Dat een dichter een geheel werk door
archaïseert en historiseert, is zonder voorbeeld. Neen, de contrastering van een
zwakkere tegenwoordige tijd met een groot verleden, is een thema, dat in de Ilias
en de Odyssee steeds weer opklinkt. Ik herinner hier slechts aan Nestor, de laudator
temporis acti. Reeds in de Ilias, maar nog veel sterker in de Odyssee (waarschijnlijk
een generatie later gedicht) heerst de weemoed van de overgangsstemming, de
rouw, dat grootheid en schoonheid in neergang zijn. Om al deze redenen is het niet
te gewaagd te veronderstellen dat Homerus ± 1000 v. Chr. geleefd heeft, zodat
Aristoteles wel eens gelijk zou kunnen hebben, die het jaar 975 v. Chr. noemt.
Wanneer we nu het tweede punt: de oral transmission eens nader gaan bezien,
dan moeten we m.i. als volgt redeneren: Als de dichter uitsluitend met behulp van
zijn geheugen heeft gecomponeerd, dan moet hij op het eind van zijn leven een
begaafde leerling of zoon gehad hebben, aan wie hij vóór zijn sterven zijn kennis
heeft overgedragen.
Ofschoon hier van een ander - niet creatief - geheugen sprake is, lijkt me deze
veronderstelling zeer onwaarschijnlijk, om niet te zeggen, onmogelijk. Ook de
overdracht aan een religieuze of sacerdotale kring (zoals in India b.v.) is ondenkbaar
in de Griekse wereld. Wel kunnen we enigermate instemmen met het derde punt:
de oral publication. Wanneer we aannemen, dat Homerus een manuscript bezat,
wil dit nog niet zeggen, dat in zijn dagen (en nog enige eeuwen later) de Griekse
wereld werd overstroomd met copieën. Eeuwen lang waren de Homerische gedichten
immers wijd en zijd in de Griekse wereld bekend slechts door de mond van de
rapsoden, maar dit sluit niet uit, dat een enkele rapsode in het kostbare bezit was
van een geschreven copie, ofschoon de meesten van hen hun Homerus van buiten
kenden. Ook later beroemden vele Grieken zich er op, dat ze hun Ilias en Homerus
uit het hoofd konden opzeggen, zoals een zekere Niceratus verklaart in Xenophon's
Symposion (III 5). Trouwens ook onze moderne voordrachtkunstenaars dragen voor
zonder hulp van een tekst (Vogel, Charlotte Köhler, Max Croiset e.a.).
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Vooral de Amerikaanse geleerde Milman Parry legde grote nadruk op het orale
karakter van Homerus' stijl. Het is zijn verdienste geweest te hebben aangetoond,
beter dan iemand vóór hem, het fundamentele verschil tussen de stijl van Homerus
en de latere poëzie, maar hij ontzegde aan Homerus: ‘Any individuality of style
whatsoever’. Hij baseerde zijn stelling op de vele vaste formules in Homerus en de
vergelijking met de volkspoëzie van Joego-Slavië. (Homerus is zeker geen primitieve
volksdichter geweest; hierover straks meer). Nu is het aan een ieder genoegzaam
bekend dat vaste formules, herhalingen en ‘standaardverzen’ eigen zijn aan epische
poëzie en het luisterend publiek - we moeten nooit vergeten, dat het Griekse publiek
in die dagen auditief was - hoorde ze graag en waardeerde ze als een vertrouwd
goed. Ze vormden een hulpmiddel voor het geheugen en rustpunten voor een
verfrissing van de aandacht. We kunnen een vergelijking maken met de moderne
radio-omroeper die een atletiekwedstrijd verslaat; deze bedient zich ook van vaste
formules, maar er zijn omroepers en omroepers. Een talentvol reporter weet de
cliché-stof levend te maken. Parry gaat dan ook veel te ver, wanneer hij beweert,
dat niet alleen de stijl, maar ook de taal en de ideeën van Homerus traditioneel zijn:
‘Putting together old verses and old parts of verses in an old way. At no time is
Homer seeking words for an idea, that has never before found expression’. Dit is
een gruwelijke ontluistering van Homerus.
In het voetspoor van Parry (en het echtpaar H.M. en N. Kershaw-Chadwick) tracht
6)
Dr. S.J. Suys-Reitsma in een interessant, (te) suggestief boek te bewijzen, dat het
Homerische epos een orale schepping is geweest van een dichter-hetairie. De
schrijfster betoogt, dat orale kunst vraagt om gedrevenheid en bedrevenheid; slechts
wanneer men de epische techniek en het episch materiaal beheerste, kon men
improviserend dichten, welke eigenschap Parry toeschreef aan de rapsoden van
de Homerische gedichten.
De leerbaarheid van deze poëzie is er een wezenlijk kenmerk van, dat haar in de
buurt van het ambacht brengt en haar erkende sociale functie geeft aan de opleiding
tot dichter een institutioneel karakter. Zulk een opleiding zou de aspirantdichter
gekregen hebben bij een ervaren dichter-leermeester-voordrager om wie zich enige
leerlingen verenigden, die samen een dichter-hetairie zouden hebben gevormd. In
dit ‘gilde’ zou dan - volgens Dr. Suys - het episch materiaal zijn overgeleverd en
zou men zich naarstiglijk in het dichten geoefend hebben! ‘Zulke groepen moeten
(?) overal bestaan hebben in Jonisch-Klein-Azië’ verklaart

6)

Dr. S.J. Suys-Reitsma, Het Homerische epos als orale schepping van een dichter-hetairie.
Paris, Amsterdam, 1955.
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Dr. Suys (wel erg apodictisch). Bovengenoemde dichter-hetairie zou een drieledige
functie gehad hebben: a. creatief, b. didactisch, c. conserverend. Een rudiment van
zulk een groep zou waarschijnlijk te constateren zijn in de historisch overgeleverde
7)
groep der Homeriden . Voorzichtig en terecht voegt de auteur hier het woord
waarschijnlijk in, want van de Homeriden weten we hoogstens dat het slechts
rapsoden (niet creatief) waren, wonend op Chios, die zich ten doel stelden de
Homerische gedichten ongeschonden te bewaren en de kennis ervan te verspreiden.
Mijns inziens is dus de mening van Dr. Suys (p. 63) dat ‘de Homeriden
waarschijnlijk de wettige erfgenamen zijn geweest van het Homerisch groepgedicht,
als voortzetters van een eens creatieve dichter-hetairie, die door het
zuiver-op-elkaar-afgestemd-zijn van haar leden het grote gestructueerde epos heeft
geschapen (?) en bewaard, ook zonder het hulpmiddel van het schrift’, zeer
aanvechtbaar.
Afgezien nog van het feit, dat een dichter-hetairie, een ‘gilde’ dus, veel te
middeleeuws klinkt, lijkt het me onwaarschijnlijk, dat al deze Homeriden anoniem
zijn gebleven: ook dit is middeleeuws en on-Grieks.
Nog een simpele vraag: ‘Hoe zouden ooit tien of meer middelmatige schilders
een Nachtwacht hebben kunnen scheppen?’ Hetzelfde geldt mutatis mutandis ook
8)
voor de leerlingen van Rubens, waarover in de laatste tijd zoveel is geschreven .
Want, ofschoon een leek op dit terrein, geloof ik, dat die leerlingen een zeer
ondergeschikte rol hebben gespeeld en hoogstens gewaden, meubilair, enz. hebben
mogen schilderen of verder afwerken.
Trouwens Dr. Suys geeft haar tegenstanders zelf één moordend wapen in de
hand, als ze de werkzaamheid van het dichters ‘gilde’ vergelijkt met een analoog
geval in de Engelse literatuur: ‘In het vroeg-17e eeuwse Engelse drama zien we
kunstwerken (?) in groepsverband ontstaan’, maar ze voegt er onmiddellijk aan toe,
dat deze analogie geen bewijs levert voor de epische groep, omdat het slechts
tweede-rangswerken zijn.
***
Alvorens over te gaan tot mijn Belijdenis, mijn Credo in één grote creatieve dichter,
moet ik rechtvaardigheidshalve nog enkele regels wijden aan het standpunt van de
Analytici, vooral omdat enkele jaren geleden de strijdbijl opnieuw is opgegraven
door Dr. Peter von der

7)
8)

Toen het epos was uitgebloeid en de beoefenaars het oude materiaal niet meer creatief
bewerkten, maar slechts reproduceerden, zouden ze tot rhapsoden zijn gedegradeerd.
Zie De Tijd van 20-12-1956 en 9-2-1957.
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Mühl uit Bazel. Direct na de wereldoorlog kon men een toenadering bespeuren
tussen Analytici en Unitariërs; de diepe kloof scheen overbrugd, de Unitariërs
praatten niet meer alle zwakke plekken in Homerus goed en de Analytici konden
niet meer de ogen sluiten voor het evidente feit, dat in de Ilias het creatieve genie
van een groot artiest aanwezig is, die aan het eind van een traditie van meerdere
eeuwen stond en het episch materiaal souverein beheerste en iets nieuws, iets
9)
uniforms schiep . In Duitsland hadden vooral de studies van Schadewaldt, de leerling
van de Analyticus von Wilamowitz, een geweldige invloed. Ook hij bedreef analyse
die echter leidde tot de conclusie, dat de Ilias volgens een weldoordacht plan was
gedicht, dus niet was ‘samengeflanst’ door een ‘ordenaar’, maar een ‘einheitliche’
schepping was van één dichter. De oude analyse scheen hiermee voorgoed te zijn
begraven!
Helaas, het is anders gelopen, de oude analyse heeft weer de kop opgestoken,
ze meet weer Homerus' gedichten af met ‘Lagen’, oud en goed, laat en slecht, de
echte Homerus en de stumperige redacteur! De ongetwijfeld erudite Homeruskenner
von der Mühl heeft nog eens met een ijver, een betere zaak waardig, de gehele
Ilias met het pincet der raisonnerende critiek ontleed volgens de ouderwetse
analytische methode. Hij komt tot de volgende conclusie: Onze (huidige) Ilias is
door een uit de Attische cultuurkring stammende ‘Ordner’ (de ‘Bearbeiter’ redivivus!)
- door von der Mühl Iliasdichter of dichter B genoemd - gemaakt, doordat hij de oude
romp het Menisgedicht (het verhaal van de wrok van Achilles) omwerkte en door
eigen toevoegingen en door opname van vroegere kleine epen uitbreidde.
De maker van de Menis was Homerus (dichter A genoemd), levend in de 8e eeuw;
deze zelfde A dichter was ook de maker van de bovengenoemde kleinere epen, die
in de Ilias ingelijfd werden. Dit Menisepos vormde geen organische eenheid, maar
bestond - volgens von der Mühl althans - uit aparte scènes, die los van elkaar
stonden en ook niet achter elkaar behoefden te worden voorgedragen (de oude
Balladentheorie weer!).
De B dichter komt er in von der Mühl's requisitoir wel heel bekaaid vanaf, zijn
negatieve eigenschappen zijn ontelbaar; zijn stijl, woordgebruik, vertelkunst,
compositie, gedachtengang zijn: ‘abfallend, anstöszig, ärmlich, grotesk, lächerlich,
trivial’, enz., een heel gamma van denigrerende adjectiva. En.... bijna alle mooie
poëtische verzen, die in de B gedeelten staan, worden de arme stumper nog ontzegd
ook, zo b.v.

9)

J.Th. Kakridis, Gnomon, Bnd 28, 6 H 1956, p. 401, in een bespreking van het boek van P.
von der Mühl, Kritisches Hypomnema zur Ilias, Bazel 1952.
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B III vers 209 vlgd.: ‘Wahrhaft schön sind die Charakteristiken der beiden
Sprechweisen von Menelaos und Odysseus; Sie können aus einer älteren vielleicht
Homerischen Fassung der Presbeia stammen!’ Ook zijn uiting over de
godenvergadering in B IV is karakteristiek: ‘Sie musz dem Dichter der Ilias gegeben
werden! Schon der Ton und Stil würden das “beweisen”’ (v.d. M., p. 77). Tot zulke
acrobatische toeren komt men, wanneer men het 3e boek van de Ilias en vooral de
prachtige Teichoskopia aan Homerus ontzegt! Wanneer n.l. Menelaus en Paris een
tweegevecht zullen aangaan om het bezit van de vrouw - een bekend motief in alle
heldensagen - zitten de oudsten des volks met Priamus op de Skaeische poort. Dan
vraagt Priamus aan Helena, wie de Griekse helden daar beneden in de vlakte wel
zijn. De raisonneur von der Mühl stelt nu de vraag: ‘Zou Priamus na negen jaar nog
niet de namen van de voornaamste helden kennen?’ Hij vergeet, dat het juist een
geniale vondst is van Homerus, dat Helena over het hoofd van Priamus heen ons,
toehoorders en toeschouwers tevens, de namen noemt van de dramatis personae.
Bovendien is de Ilias tijdloos! (Dit wat zijn opmerking over de negen jaren van de
oorlog betreft). Tot mijn grote ontzetting las ik, dat zelfs het XXIVe boek aan Homerus
wordt ontzegd, de prachtige finale en het noodzakelijke slotakkoord van de gehele
zang, die Ilias heet. Op p. 378 heet het: ‘Die rachsüchtige Wildheit der alten Hekabe,
die über den echten Homer hinausgeht, überhaupt die leidenschaftlichen Karaktere
von Priamus, Hekabe und Achill (sic!) in B XXIV sollen B's Mangel an
Schönheitsgefühl bekunden’. Ook acht hij het ongepast en vindt het niet netjes - en
dus on-Homerisch - dat de oude Priamus zich van droefheid in het slijk wentelt!
Wordt in Bazel het Oude Testament niet meer gelezen, waarin beschreven staat,
hoe de aartsvaders en profeten zich de kleren scheurden en met as bestrooiden?
Ik kan me dan ook volkomen verenigen met de conclusie van Dr. Kakridis: Als
men zich veroorlooft met twee dichters te werken, een geniale A en een slechte B
als zondebok voor wat stoort, als men, daar, waar het kaf niet van het koren te
scheiden valt, durft beweren dat de dichter B in A stukken lichte of zware
‘Ueberarbeitungen und Indichtungen habe vorgenommen’, dasz B habe ‘homerisiert,
Homerische Requisiten geborgt’, als men bij de uitsluiting van het oudere goede
geen ‘einheitliches Werk’ krijgt, maar met losse scènes werkt, kortom als men met
zulke mogelijkheden rekent, dan kan men elke analytische theorie opstellen! De
grootste fout maken echter dergelijke Analytici, wanneer ze, hetgeen inferieur is,
identiek verklaren met posterieur, dus ontleend en later gedicht. Een enkel voorbeeld
ter illustratie. De wen-
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ding χεῖϱας ἀνδϱοφόνους ‘mannenmoordende handen’ (van Achilles) komt op drie
plaatsen in de Ilias voor: 1. in B XVIII, waar het vrijwel zonder betekenis is; Achilles
heeft immers al die tijd niet meer aan de strijd deelgenomen; 2. in B XXIII 18 waar
het veel beter past; want Achilles heeft weer geruime tijd onder de Trojanen gewoed
en gemoord ná de dood van zijn vriend Patroclus; 3. in B XXIV 477/478 waar het
versleten epitheton tot nieuw leven is gewekt en de dichter in grote bewogenheid
het adjectief nader verklaart. Priamus is n.l. binnen getreden in de tent van Achilles
om het lijk van zijn zoon Hector los te kopen en ‘hij kuste de handen, de geduchte,
mannenmoordende, die hem vele zonen doodden’.
De Analytici hebben zich op deze teksten geworpen en ras geconcludeerd, dat
zulke herhalingen niet van één dichterhand afkomstig zijn en dat dus meerdere
dichters eraan hebben gewerkt. De z.g. zwakke plaats in B XVIII is echter een
gewoon geval van epische techniek (een epitheton ornans) en bovendien zit niet in
het achterhoofd van de toehoorders de gedachte aan de razende Roland Achilles
uit de sage met zijn mannenmoordende handen, al hebben deze dan ook een tijd
gerust? Het is een foutieve methode om de Ilias te analyseren met behulp van zulke
dubieuze esthetische waarderingen, want het criterium is fout, omdat het 't criterium
is van moderne, eventueel antieke Iezers (Dr. Suys, p. 6). De H.H. Analytici beseffen
blijkbaar niet, dat men het dichtwerk van een begenadigd dichter en groot artiest
niet moet benaderen met de kritiek van een schoolmeester. Misschien, dat de lezing
van het prachtige boek van de helaas te vroeg ontslapen geleerde Samuel Eliot
Bassett hen tot andere gedachten zal brengen. Het is een boek van een zeldzaam
hoge esthetische waarde en het geeft een diep inzicht in poëzie in het algemeen
en in de Homerische poëzie in het bijzonder.
Nadat hij hulde heeft gebracht aan de grote Homeruskenner en Unitariër John A.
Scott, die in zijn boek The Unity of Homer Homerus zo prachtig heeft gerehabiliteerd
en de eenheid van Ilias en Odyssee heeft aangetoond volgens het principe: ‘Homer
must speak for himself’, verklaart Bassett, dat de volgende stap van de onderzoekers
moet zijn: Homerus te laten spreken niet tégen de Analytici, maar vóór een klaarder
begrip van ‘the principles of great poetry and poetry itself’.
Homerus' positie in de Europese literatuur is uniek, de Ilias en de Odyssee vormen
één groot literair document, compleet en niet fragmentarisch. Hoog torenen de Ilias
en de Odyssee op aan het begin van de Griekse letterkunde. ‘It is the earliest and
historically most dynamic literary document’ gecreëerd door één meester-dichter
(Bassett, p. 2),
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Bassett gelooft dus, dat de dichter van de Ilias en de Odyssee een en dezelfde is
geweest, terwijl het merendeel van de moderne Homeruskenners twee verschillende
dichters (of meer) aannemen. Ik geloof, dat Bassett c.s. gelijk hebben, ofschoon dit
niet strikt te bewijzen is. Maar er zijn verschillende interne en externe factoren, die
deze theorie toch wel aannemelijk maken. De poëzie van Ilias en Odyssee is sui
generis, de beide gedichten verschillen niet meer van elkaar dan de Staat en de
Wetten van Plato bijvoorbeeld. Ja zelfs vertoont de Odyssee in sommige opzichten
een volmaakter techniek dan de Ilias; verbeterde techniek mag men verwachten in
een later werk van dezelfde dichter. En het is best te verklaren, dat een groot dichter,
na erin geslaagd te zijn een ‘unified tragic plot’ (de Ilias) te componeren,
gebruikmakend van oud materiaal, een nieuw thema schiep, gebaseerd op dezelfde
sagenstof, maar nu met minder dramatis personae om herhaling te vermijden. Ook
de goden zijn in de Odyssee veel minder in getal vertegenwoordigd, want Athene
speelt de hoofdrol! Verdere verschillen tussen beide gedichten vloeien voort uit het
verschil in onderwerp: ginds een leger te velde, krijgsrumoer, hier het huiselijke,
sprookjesachtige, avontuurlijke. Waarschijnlijk heeft Homerus dan ook de Odyssee
in zijn levensavond gedicht. Natuurlijk wil Bassett niets weten van een Ur-Ilias of
een Ur-Odyssee, want volgens hem staat Homerus niet aan het begin, maar aan
het eind van een sagenperiode. Er moet minder-volmaakt werk aan zijn
voorafgegaan; immers in elke kunst kunnen we mijns inziens drie fasen aanwijzen:
1. het pogen, 2. het bereikte, de perfectie, 3. het overdrevene, de barok. Nemen we
b.v. het groeperen van personen om een tafel: bij de Vlaamse Primitieven het
gebrekkige pogen, bij Da Vinci's Laatste Avondmaal de perfectie, bij Rubens e.a.
de uitbundigheid, de Barok.
***
Een dichter is een ποιητής in het Grieks en dit woord betekent ‘maker’. In de wereld
van de schone kunsten en letteren is de artiest, de poëet, wat de Schepper was
voor de auteur van de Genesis. Hij vermeldt geen ander doel in de geest van de
Schepper dan ‘delight in the Creation’: ‘En God zag elk ding dat Hij gemaakt had
en zie, het was goed’ (Gen. I: 31). Het is dan ook onjuist te veronderstellen, dat het
voornaamste doel van Homerus was het nationaal verleden te verheerlijken in relatie
met zijn eigen tijd, zoals Vergilius en Dante doen. Maar naast zijn vreugde in het
scheppen had de dichter toch wel een doel: hij wilde zijn toehoorders de realiteit
van de wereld rondom hem doen vergeten, door een andere nieuwe wereld te doen
herleven, in zijn verbeelding reëel te maken (anabiosis):
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ϰηληϑμῷ δ ἔσχοντο ϰατὰ μέγαϱα σϰιόεντα

‘door betovering werden ze gekluisterd in de schaduwrijke zaal’ (Odyssee B 11/333).
Zozeer waren de Phaeaken in de ban van Odysseus' verhaal gekomen, dat ze nog
lange tijd zwijgend terneer zaten. Ook in de dagen van Homerus deed een goed
verhaal van een ras-verteller de luisteraars de reële wereld vergeten. De dichter
par excellence is hij, die creëert het meest echte en dynamische beeld van het
Leven, omdat hij bezit de goddelijke visie op de grandeur van het menselijk bestaan
en gelijk de Schepper leven blaast in het beeld, dat hij heeft gemaakt. Zulk een
dichter was Homerus, zegt Bassett, want ‘he pictures the Life Writ Large so dynamic
with vitality that his poetry from the beginning to the present days has ‘charmed’
(betoverd!) innumerable aldiences and has cast upon them the ‘spell’ of ‘reality’ (p.
25).
Dit is wel een heel ander geluid, dan Parry liet horen, maar we moeten ons hoeden
voor te lyrische ontboezemingen. Dat Homerus in waarheid een groot dichter-zanger,
ras-verteller en artiest is geweest, zullen we trachten aan te tonen aan de hand van
de Homerische gedichten zelf. De betovering van de poëzie bewerkt - zoals we
boven zagen - dat de toehoorder zichzelf vergeet en de wereld om hem heen. Deze
betovering noemt men de poëtische illusie. De epische illusie nu in Homerus berust
op de poëzie zelf in veel vollediger vorm dan in andere genres van poëzie. Het
schijnt alsof het verhaal zichzelf vertelt! Lyrische poëzie vereist zang en muzikaal
accompagnement (oorspronkelijk), het drama verliest zijn kracht zonder de steun
van zichtbare acteurs en scènes, maar Homerus betovert de toehoorders alleen
door de woorden van zijn poëzie. Er is bij hem geen ‘papieren gordijn’ zoals tussen
de moderne lezer en zijn dichter. Homerus is de grote narrator met de goddelijke
gave van de ‘anabiosis’. De poëtische narrator van het Verleden kan nog meer de
illusie van de werkelijkheid creëeren door personen die in het verhaal optreden.
Deze personen worden eerst persoonlijk, wanneer ze gaan spreken, zoals
Polyphemus b.v. veel klaarder wordt door zijn woorden dan door de beschrijving
van zijn persoon.
Homerus gebruikt de directe rede meer dan enige andere Westerse epische
10)
dichter , maar hij gebruikt ze ook op een sterk dramatische wijze. Dat Homerus
ook een groot dramaturg was, bewijst een scène als het Gezantschap in B IX van
de Ilias, een episode, een kleine éénacter gelijk, zo geknipt voor het toneel.
Ook de bekende scène in B 19 van de Odyssee de z.g. Niptra (vers 51-601) is
een complete éénacter met 26 redevoeringen. Het is de be-

10)

‘The speeches of the Embassy were to the Ancients models of rhetoric’ (Bassett, p. 12).
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kende episode waarin Euryclea, de oude voedster, Odysseus de voeten wast en
hem herkent aan een oude wonde: ‘de oude vrouw nam een schitterend wasbekken
/ waarin ze de voeten placht te wassen en ze goot er veel water in / koud en
vervolgens deed ze er warm water bij. Maar Odysseus / zittend bij de haard draaide
zich snel weg naar het donker / want terstond kwam de gedachte bij hem op, dat
ze, wanneer ze zijn voet had gepakt / ze de wonde zou herkennen en alles openbaar
zou worden.... / Ze naderde haar meester en waste zijn voeten en herkende hem
dadelijk / aan het litteken dat eens....’. Midden in het verhaal breekt de dichter af
om te vertellen, hoe Odysseus de wonde en het litteken opliep; daarmee wordt de
toehoorder in spanning gehouden en de herkenning wordt verschoven naar later,
11)
zoals ook in de Oedipus Rex gebeurt. Homerus bezat in hoge mate de Jonische
‘Lust zum Fabulieren’! Alleen al het meesterlijke verhaal van Odysseus' verblijf bij
de Phaeaken geeft hem recht op de titel van ras-verteller.
Maar, zal men mij tegenwerpen, is dit allemaal wel waar, is het epos niet
onpersoonlijk, objectief en gaat de dichter niet schuil achter zijn stof? Schillers
beroemde opmerking, dat de naïeve dichters Homerus en Shakespeare onzichtbaar
blijven achter hun stof is in één opzicht juist: ze stellen zich niet voor als Homerus
en Shakespeare! Ook de uitspraak van hem: ‘Epiek is in stijl, objectief’, is veel meer
van toepassing op het drama, immers alleen het drama beperkt zich tot visuele,
gehoorde beelden, tot personen en hun houding, beweging, taal en gebaar. De
goede epische dichter moet vaak persoonlijk in het verhaal ingrijpen, anders zou
het een dorre chroniqueur worden, een Bearbeiter, een cliché-man, zonder
originaliteit (à la Milman Parry)!
Homerus ‘intervenieert’ dikwijls, maar deze subjectieve opmerkingen zijn meestal
zeer kort, zoals het aanroepen van de Muze, het toespreken van Patroclus, de
vermelding, dat de wapens van heroën te zwaar zijn voor mensen van zijn tijd (οἷοι
νῦν βϱοτοί εἰσιν), het veelvuldig gebruik van de Optativus, de meest subjectieve
vorm van het Griekse verbum, beschrijvingen in het Praesens, enz. Langere
subjectieve passages vinden we b.v. in het begin van B XII van de Ilias, waar
Homerus de wal van de Grieken beschrijft en de bekende verzen in B 22 van de
Odyssee (vers 32/33) waar de dichter, als de ‘vrijers’ menen, dat Odysseus een
van hen per ongeluk gedood heeft, vol bittere ironie zegt: ‘dit beseften de dwazen
niet, dat hun allen reeds de strikken van het verderf waren opgebonden’. De
achtervolging van Hector door Achilles is een van de meest impressionistische en
subjectieve passages in Homerus: ‘voorop

11)

Jonië was het land van de vertelkunst, waarschijnlijk bevrucht door het Oosten!
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vluchtte een edele, maar hem achtervolgde een nog edeler held / ijlings, daar zij
zich geen slachtdier of schild / trachtten te verwerven, wat gewoonlijk kampprijzen
zijn voor voeten van mannen / maar ze liepen om het leven van de
rossenbedwingende Hector!’ (Ilias XXII 158/161).
Een heel mooi voorbeeld is ook de passage in B 13 van de Odyssee (vers 78-115),
beschrijvend de terugkeer van Odysseus naar Ithaca op het sprookjesschip der
Phaeaken. Aan de actie worden slechts 7 verzen gewijd, er is geen ruimte voor
redevoeringen, in plaats daarvan geeft de dichter vier vergelijkingen, een beschrijving
van de haven, en als slot zijn eigen prachtig subjectief commentaar: (het schip snel
lopend doorsneed de golven van de zee) ‘dragend een man, in wijze plannen de
goden gelijk / die voorheen zeer veel smarten leed in zijn hart / oorlogen van mannen
en smartelijke golven doorworstelend / maar nu sliep hij rustig, vergeten hebbend
al wat hij doorstond’.
12)
Zulke subjectieve commentaren storen het verhaal niet, integendeel ze waren
eer een ‘tonic’ voor de aandacht van de toehoorders dan een last. De zanger
Homerus was een hoffelijk man, voortdurend bezorgd voor zijn auditorium. Voor de
orale epische dichter is zijn auditorium immers het instrument, dat hij bespeelt.
Hierbij moeten we ons telkens en telkens herinneren, dat Homerus' gehoor niet las,
maar luisterde. ‘The primitive mind is the mind of a listener, not of a reader’ (Bassett,
p. 115). Dat, toen Homerus' gedichten later gelezen werden, de betovering nog
even groot was en is, bewijst de volmaaktheid van zijn vertelkunst en we worden
dan ook getroffen door de grote verscheidenheid van middelen, waarmee Homerus
de aandacht van zijn toehoorders (lezers) gevangen houdt. De primitiefste trek in
Homerus' methode is de tendens om te herhalen: gebeurtenissen, patronen,
formulae, epitheta. De oudheid heeft dit zonder bedenkingen steeds geaccepteerd,
maar de Analytici zijn erop afgevlogen; Parry heeft er zijn nieuwe theorie op
13)
gebaseerd, maar Prof. Calhoun gaf hieraan een positieve waarde, terwijl hij drie
oorzaken noemt: 1. het genoegen in het familiaire, het bekende, 2. de grote variatie
in het gebruik van de formulae, 3. de waarschijnlijkheid, dat Homerus zijn formulae
en epitheta met veel meer aandacht voor de onmiddellijke tekst koos dan de moderne
geleerden menen en daarom - zou ik er aan toe willen voegen - aan een versleten
epitheton vaak nieuwe glans verleende. Homerus' loyaliteit tegenover zijn stille
partner bespeuren we vooral, wanneer een nieuwe acteur optreedt. Deze wordt
door Homerus direct met naam en toenaam

12)
13)

Ook de beschrijving van het schild van Achilles behoort hiertoe!
G.M. Calhoun, Homeric repetitions. Univ. Calif. Publ. Class. Phil. XII p. 1-25. Zie ook no. XXX,
p. 215-217, The art of the formula in Hom.
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geïntroduceerd in tegenstelling met Vergilius en Dante bijvoorbeeld.
Maar de best bedoelde pogingen van een dichter en verteller falen, wanneer zijn
stille toehoorder niet zijn deel levert in het verhaal, zoals Socrates later medewerking
eiste van zijn gesprekpartner.
Zo zien we, dat Homerus talloze malen rekent op zijn toehoorder om een nadere
verklaring te geven, die, als ze door de dichter zelf werd gegeven, het verhaal zou
onderbreken en de illusie verstoren. ‘Homer makes the listener supply the motivation’!
(Bassett, p. 130). - Een moderne conferencier, die voor een volle zaal een mop
debiteert, rekent ook op de goodwill en de goedlachsheid van zijn publiek. - Een
eenvoudig voorbeeld uit Homerus. Twee tegenstanders, die elkaar voor het eerst
ontmoeten, kennen elkaar bijna altijd! ‘Their knowledge is to be explained bij the
fact that the poet has just imparted it to the listener’ (Bassett, p. 131). Nog een
voorbeeld: Wij (de lezers) weten, dat Patroclus de wapenrusting van Achilles droeg
en dat Patroclus Sarpedon doodde; daarom vraagt niemand verder hoe Hector en
Glaucus dit konden weten (Ilias XVI 543)! Door deze factor worden talloze vitterijen
van de Analytici volkomen ontzenuwd.
***
‘Poesis began by being aoide (zang). It was music that made poetry for ever distinct
from prose. And the fundamental principle of music is number’. All music from the
beating of the tom-tom to Beethoven's Fifth Symphony, shows a never failing
subordination of sound to measure (Bassett, p. 141).
Ritme, maat, getal, vormen het souvereine principe, de wet die de schoonheid
van al het geschapene bepaalt, ook die van de hexameter, het Homerische vers,
dat van alle Westerse epische poëzie het dichtst de natuur volgt. Geen Griekse of
Romeinse dichter na hem evenaarde Homerus in het evenwicht tussen vrijheid en
wet. Geen criticus heeft Homerus eentonigheid in zijn versificatie durven verwijten;
zijn vers is buitengewoon melodieus, voornamelijk omdat het Homerisch dialect zo
rijk is aan klinkers. Eén enkel voorbeeld:
πὰϱ ποταμὸν ϰελάδοντα, παϱὰ ϱ᾽οδανὸν δοναϰῆα.

‘Bij de steeds murmelende rivier, bij het immer wiegelende riet’. Bassett wijst er
14)
terecht op, dat de tweede helft van het vers bijna de opeenvolging van klanken
uit de eerste helft repeteert.
Dat Homerus een geboren dichter is, bewijst de poëtische schoonheid, die hij
weet te verlenen aan een simpele vertelling van het gewone

14)

De toevoeging ‘bijna’ is noodzakelijk, hiervan hangt voor een groot deel de schoonheid van
het vers af. Homerus repeteert niet alles!
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dagelijkse gebeuren. Als voorbeeld moge ik citeren het begin van boek 6 van de
Odyssee, waar Nausicaa aan haar vader vraagt de muilezelwagen te laten
gereedmaken en deze bestijgt: ‘Zij nu nam de zweep en de blanke leidsels / en
voorwaarts zweepte ze de dieren: en er was een getrappel van het muildierspan. /
Zij strekten rusteloos de pootjes en droegen de kledij en haar zelf /niet zonder
geleide, haar volgden nog dienaressen te voet’. Behalve ‘Verszwang’ is er nog een
andere reden, waarom Homerus zo vaak een epitheton gebruikt. De vermijding van
een herhaling van een eigennaam door het gebruik van een ander woord, was
vreemd aan het Griekse taaleigen. Zo vervangt Homerus nooit de eigennaam
Telemachus door ‘jonge held’, ‘jonge prins’, enz., maar zoekt de variatie in het
epitheton. Evenzo zal hij schip nooit vervangen door ‘bark’, ‘kiel’, ‘kotter’, enz. maar
gebruikt in bonte verscheidenheid de vele epitheta van schip. Hoe meesterlijk en
speels de dichter de z.g. versleten stof weet te hanteren, blijkt uit de hypermoderne
schets aan het begin van boek 18 van de Odyssee, waar Odysseus als bedelaar
vermomd een vuistgevecht levert met de stadsbedelaar Iros: ‘Arnaios was zijn naam:
want die gaf hem “Mevrouw zijne moeder” / bij zijn geboorte; maar Iros noemden
hem alle jongemannen’.
De deftige titel πότνια μήτηϱ ‘gebiedende moeder’ steeds gebruikt voor adellijke
dames, wordt hier speels tot nieuw leven gewekt.
Maar het schoonst straalt Homerus' dichterschap uit de vergelijkingen; hierin is
15)
hij een dichter en lyricus zonder weerga . ‘The ornamental epithet is common to
all poetic expression; the simile is Homer's gift to poetry’. Deze uitspraak van Bassett
klinkt heel anders dan de opmerking van Finsler (Homer, p. 200), die Homerus
verwijt, dat de lezer door de lange vergelijkingen de scène zelf vergat, die de
vergelijking moest illustreren. Maar verfrist deze distractie niet de geest van de
hoorder, tot nieuw luisteren? De vergelijkingen roepen de hoorder terug van de
verwijderde heroïsche tijd naar zijn eigen tijd en het dagelijkse leven. Homerus
ontleent immers in zijn vergelijkingen zijn beelden aan het gewone dagelijkse leven
en de natuur: een aanval van een hongerige leeuw op een stal, een sneeuwbui, de
vernietigende kracht van een bergstroom, het naar buiten rennen van een gestald
paard, de branding van de zee, enz. De gedichten van Homerus bevatten korte en
lange vergelijkingen; deze laatsten zouden de Alexandrijnse geleerden ‘eidullia’
hebben genoemd, want het zijn echte klein-gedichtjes (240

15)

Zelfs uit de kleinste metafoor blijkt zijn poëtische kracht. Wanneer de Trojaan Glaucus gewond
is, smeekt hij tot Apollo (Ilias XVI 542): ϰοίμησον δ ᾽οδὺνας ‘wieg mijn pijnen in slaap’. Als
men vertaalt: stil mijn pijnen, is men er volkomen naast.
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in getal, samen 900 verzen). Ik zal van elk soort een voorbeeld geven: ‘.... hun rijen
zaten dicht opeen / door schilden, helmen en speerpunten ruig. / Zoals een huiver
van de Zephyr zich spreidt over de zee / pas opstekend - en de zee wordt donker
eronder - / zó zaten de rijen van Achaeërs en Trojers / in de vlakte....’ (Ilias VII
61/66). Om te bewijzen dat de Homerische vergelijkingen zich kunnen meten met
de mooiste lyrische gedichten uit de oude en nieuwe tijd, daartoe vergelijk ik in de
volgende regels een gedicht van de Griekse lyricus Alcman (uit het midden van de
zevende eeuw v. Chr.) met een gedicht van Goethe en een vergelijking van Homerus:
Alcman:
‘Sluimeren doen de toppen der bergen en de kloven, de kapen en ravijnen
en al het kruipend gedierte, dat de donkere aarde bevolkt
de wilde dieren op heuvelen huizend en het geslacht der bijen
de monsters in de diepten van de purperen zee
sluimeren doen de zwermen
der spitsgevleugelde vogels’.

Grote overeenkomst hiermee vertoont Goethes Wanderers Nachtlied:
‘Ueber allen Gipfeln ist Ruh',
In allen Wipfeln spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur. balde
Ruhest du auch’.

En nu Homerus!
‘(zij hielden stand als) wolken, die Kronos' zoon /
bij windstilt' vastlegt op stijle bergen / roerloos, als de kracht
van Boreas nog slaapt en van de andere / felwaaiende winden,
die de schaduwrijke wolken door hun gierende vlagen verspreiden
al waaiend....’ (Ilias V 522/526).

Wie de beste dichter van deze drie is, wie zal het zeggen, maar Homerus is zeker
niet de minste. Goethe noemde zijn gedicht een ‘Lied’; in zijn vergelijkingen is ook
Homerus een Zanger.
***
Tenslotte nog een laatste woord over de compositie van de Ilias. Het is onbegrijpelijk,
dat vele critici de eenheid en de compleetheid van de Ilias hebben kunnen loochenen;
ze moeten wel zijn vastgeroest in hun hypothese! Homerus vond de overgeleverde
stof van de Trojaanse oorlog, maar schiep hieruit iets geheel nieuws, een
16)
‘Grossepos’, met als ‘Leitmotiv’: de Wrok van Achilles . Het eerste vers van de Ilias
geeft als een bazuinstoot het thema aan van de ‘Wrok’:

16)

Daarom eindigt de Ilias ook niet met de inname van Troje.
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Μῆνιν ἄειδε, ϑεά, Πηληιάδεω ᾽Αχιλῆος / οὐλομένην....

‘De wrok bezing me, Muze, van de Pelide Achilles, de verderfelijke...’ De
verderfelijkheid van de Wrok suggereert een verhaal van passie, dat tragisch eindigt;
de ongebreidelde passie van een jonge held, die door zijn redeloze wrok zijn vriend
Patroclus de dood in joeg en Hector en talloze anderen ten verderve voerde. Om
aan het verhaal een dynamische intensiteit en een verhoogde climax te geven,
daartoe diende niet zozeer de figuur van Achilles als wel die van Hector! De rol van
Hector in de dynamiek van de Ilias-compositie wijst erop, dat de Ilias ‘auf den Schlusz
17)
hin komponiert ist wie eine Tragödie’ . Homerus had een grote dode nodig, op het
einde van een tragedie met klaagzangen. De eis om de sympathie van zijn
toehoorders voor Achilles in evenwicht te houden met die voor Hector, was een
zware opgave voor de dichter, maar hoe geniaal heeft hij zich van deze taak
gekweten!
Hector is de personificatie van toewijding aan vaderland en familie, een bijna
christelijke figuur; Achilles wordt geschilderd als iemand, die de hoogste kwaliteiten
van een dappere held in zich verenigt, kwaliteiten welke Hector mist. Achilles is bij
Homerus altijd ‘loyal to his conception of honor’ (Bassett). En.... zijn wreedheid dan,
als hij het lijk van Hector aan zijn strijdwagen gebonden rond de stad sleept en hem
een eervolle begrafenis weigert? Achilles is helemaal geen christelijke figuur, maar
een ras-heiden! En de Homerische gedichten tonen duidelijk, dat men het de heilige
plicht achtte van een krijger het bloed van een stamgenoot te wreken door de
moordenaar te doden (bloedwraak), maar ook zijn lijk te schenden en voor de honden
te werpen. De dood van zijn vriend Patroclus gaf Achilles het recht tot de uiterste
wraak! De mate van mishandeling van Hector's lijk is de mate van Achilles' liefde
voor Patroclos. ‘But the poet uses it chiefly to move our pity for Hector and above
all for Andromache!’ (Bassett, p. 206). Maar nadat de dichter ons het contrast tussen
Hector en Achilles in felle kleuren en dynamische spanning heeft geschilderd, laat
hij in het laatste boek zien, hoe de tomeloze drift van de jonge held gebroken wordt
en betere gevoelens de overhand krijgen. De oude door leed gebogen vader van
Hector begeeft zich in de nacht, niet lettend op gevaar, naar de tent van Achilles,
om het lijk van zijn zoon los te kopen: ‘Ongemerkt ging de grote Priamus binnen,
trad naderbij / en vatte met zijn handen Achilles' knieën en kuste de handen / de
geduchte, mannenmoordende, die hem vele zonen doodden....
Zoals een man een hevige verbijstering bevangt, die na in zijn vader-

17)

Ernst Howald, Der Dichter der Ilias, p. 14.
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land / een man te hebben gedood vliedt naar een vreemd volk / en schutse zoekt
in het huis van een vermogend man - verbazing bevangt de toeschouwers - / zó
stond Achilles verbaasd, toen hij de godengelijke Priamus zag; / ook ontstelden de
anderen en zagen elkaar verbaasd aan. / Tot hem richtte Priamus smekend het
woord: / Wees Uw eigen vader indachtig, godengelijke Achilles / even oud, als ik
op de drempel van de droeve ouderdom.... / Ik echter ben diep rampzalig, ik die
voortreffelijke zonen / verwekte in het wijde Trojeland, maar geen van hen bleef me
in leven.... / Vijftig had ik er, toen de zonen der Achaeërs kwamen; / negentien waren
me uit een en dezelfde moederschoot / maar de anderen schonken me de bijvrouwen
in mijn woning. / Van tallozen verlamde de stormende Ares de knieën; / maar die
enige held, die de stad en inwoners beschermde / dien hebt gij onlangs gedood
verdedigend het land zijner vaderen / Hector! Om zijnentwille ben ik gekomen naar
de schepen der Achaeërs / om hem van u los te kopen en ik breng onmetelijke
losprijs. / Maar heb ontzag voor de goden, Achilles! en heb deernis met mijzelven
/ denkend aan uw eigen vader! Ik ben nog dieper te beklagen / want ik bestond het
- wat nog geen andere sterveling op aarde bestond - / om mijn handen uit te strekken
naar de kin van hem, die mijn kind doodde. /
Zo sprak hij; bij hem echter wekte hij verlangen naar geween om zijn vader. / En
hem bij de hand beroerend stiet hij zachtjes d'oude man van zich af. / Zij beiden
waren vol gedachten, de een weende hevig om de mannenmoordende Hector /
voor de voeten van Achilles zich krommend, / maar Achilles beweende zijn vader,
dan weer Patroclus / en hun klagen was opgestegen in de woning’ / (Ilias XXIV
471/502). Zo is dan de tomeloze drift en ongebreidelde passie van de jonge held
weggeëbd in de verlossende tranen van hem zelf en de oude Priamus. ‘Nur das
tiefste Menschliche, das Zwiegesprach zweier Menschen, mit der Leiche Hectors
im Hintergrund, konnte die Intensität haben, die an dieser Stelle notwendig ist’
(Howald, p. 97).
Een epos, dat op zulk een geniale, dynamische wijze is gecomponeerd, is ondanks enkele vlekjes en onvolkomenheden - het werk geweest van een ras-artiest,
een dichter-zanger bij de gratie Gods! En daarom worden ook wij, moderne lezers,
nog steeds geboeid en in de ban gehouden door Homerus' lied, zoals de Phaeaken
in betovering waren gekluisterd in de schaduwrijke zaal door Demodocus' lied; en
dáárom beken ik mij een Unitariër te zijn, omdat ik geloof aan de schoonheid ‘for
ever’ ons geschonken door een scheppend Genie!
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Dr. K. van Isacker S.J.
De dood van Priester Daens
Voor dit artikel werden onuitgegeven bronnen gebruikt, hoofdzakelijk het
archief van het Bisdom Gent en het familie-archief Delafortrie. De citaten
werden in moderne spelling omgezet, de Franse teksten vertaald.
DE geboorte van de ‘christen democratie’ in België, in het laatste decennium van
de vorige eeuw, is een tragische geschiedenis: het heeft veel strijd en leed gevergd
eer de autonome christelijke arbeidersbeweging vaste voet kreeg in het Belgisch
paradijs van burgerlijk conservatisme, en alvorens de vooroordelen en de bittere
vijandigheid van de heersende katholieke elite overwonnen waren.
De meest aangrijpende figuur in deze strijd, is de priester Adolf Daens (1839-1907).
Hij werd de zondebok, beladen met al de schuld van de democratie. Op zijn hoofd
trokken zich de tomeloze en vaak hatelijke en gemene aanvallen samen van wie in
de ‘christen democratie’ een bedreiging zagen voor de katholieke partij, en dus voor
de Kerk in België. Want in de ogen van de conservatieven was het heil van de Kerk
onafscheidelijk verbonden met het leven van hun partij, en wie de partij ondermijnde,
randde meteen de Kerk aan: ‘De arbeidersklas van de overige klassen scheiden
en in een nieuwe partij verenigen, schreef Le Courrier de Bruxelles (21-7-1893), is
slaafs het socialisme nabootsen; het is ook de Kerk vernietigen, die de gemeenschap
van de gelovigen, van alle gelovigen moet zijn’. En daar stond nu Daens, een priester,
op en waagde het een onafhankelijke christelijke arbeiderspartij te stichten, los van
de oude, conservatieve groep! Dat hij dit enkel deed omdat in zijn arrondissement,
Aalst, de conservatieven hardnekkig weigerden ook maar één plaats op hun lijst af
te staan aan de vertegenwoordigers van de katholieke arbeiders, was van geen
belang: hij dreef een wig in de katholieke eenheid, hij ‘scheidde wat God had verenigd
en splitste de burgerlijke samenleving, die een beeld moet zijn van de kerkelijke
gemeenschap’ (Le Courrier de Bruxelles, 15-5-1893); alles moest dus in het werk
gesteld worden om die aanranding ongedaan te maken.
Vanaf de aanvang werden Daens en zijn beweging in de ban gedaan door de
weldenkende katholieke gemeenschap. De conservatieve pers zette een
systematische scheldaanval in tegen priester Daens, ‘de judas’, ‘de weggelopen
Jezuïet’, ‘de volksfopper’, ‘de socialist’. In
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de Kamer noemde Woeste hem ‘un prêtre dévoyé’, en Schollaert vergeleek hem
met ‘Cham, de vervloekte’. Conservatieve ‘heren’ spuwden op de grond, wanneer
ze Daens op straat ontmoetten. Te Aalst werden zijn aanhangers onafgebroken
vervolgd en gesard. Men saboteerde het drukkersbedrijf en de boekhandel van zijn
broer Pieter. De lezers van Pieter Daens' bloeiende volkskrant De Werkman moesten
onder dwang hun abonnement opzeggen; in enkele maanden slonk de oplage van
20.000 tot 2000. Op de markt te Aalst werd een pop met toog en rode muts bespot
en bespuwd, tot de brandstapel veroordeeld en verbrand. ‘De oorlog tegen Daens
is zo wreed, schreef Mgr. de Harlez aan Arthur Verhaegen (4-10-1894), dat men
zich onder kannibalen zou wanen’.
Inmiddels werd tegen Daens een nog veel gevaarlijker actie ingezet. De
conservatieve leiders van Aalst, en Woeste op de eerste plaats, zochten naar het
feillooste middel om de jonge, onafhankelijke arbeiderspartij uit te schakelen: zij
wilden haar leider, die priester was, als priester treffen en onschadelijk maken.
Onverpoosd werd hiervoor geijverd bij de bisschop van Gent, Mgr. Stillemans, en
op het Vatikaan. En tenslotte slaagde men. Vanaf 18 oktober 1894 mocht Daens
geen Mis meer lezen in het openbaar. In juni 1896 werd hij een eerste keer
gesuspendeerd door zijn bisschop, en een tweede maal in juli 1897. Op 3 december
1898 werd hem definitief het recht ontzegd om Mis te lezen. Op 13 oktober 1899
gebood Mgr. Stillemans hem de toog uit te trekken, een bevel waarbij hij zich
overigens nooit heeft neergelegd. Van dan af, tot aan zijn verzoening met de
bisschop, in februari 1907, stond Daens in feite buiten de gemeenschap van de
Kerk, al bleef hij een gelovig en vroom priester. Meteen was zijn invloed op de
katholieke opinie, buiten het kleine volk dat hem hartstochtelijk trouw bleef, voorgoed
gebroken. De conservatieven hadden de ‘Christen Volkspartij’ dodelijk getroffen.
De verantwoordelijkheid voor deze zeer zware kerkelijke straffen ligt niet alleen
bij de conservatieve vijanden van Daens. Hij zelf werd, onder de laster en de
vervolging, een verbitterde opstandeling die het gezag van de Kerk miskende en
hierdoor bij zijn volgelingen de geloofszin aantastte. Zijn demagogisch optreden
verscherpte de klassenhaat en vertraagde de gezonde oplossing van het
arbeidersprobleem. Hij compromitteerde zich hopeloos met de socialisten en de
liberalen, en scheen niet te beseffen dat vooral de socialisten hem, de opstandige
priester, gebruikten om het socialisme in het katholieke Vlaanderen te verspreiden.
Dat alles wettigde de harde maatregelen die Mgr. Stillemans tegen de gesarde en
door de burgerij opgejaagde priester nam. Maar toch blijft op de eerste plaats de
hatelijke, niets ontziende ophitsing van de
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politieke tegenstanders aansprakelijk voor de ondergang van Daens als priester en
voor het kwaad dat hierdoor werd aangericht onder de landelijke bevolking van
Oost-Vlaanderen.
Het is een jammerlijke geschiedenis. En uit deze vluchtige schets mag reeds
blijken dat de beschrijving ervan zelfs nu nog, na zoveel jaren, een delicate
aangelegenheid blijft. Niet alleen omdat het hoogste kerkelijk gezag er rechtstreeks
in betrokken is, of omdat hier een lelijke achtergrond van de katholieke politiek wordt
blootgelegd. Maar vooral omwille van Daens zelf: het gaat hier om het intieme drama
van een mens en een priester, om een gewetensdrang, waarin eerlijke bedoelingen
en heldhaftige zelfverloochening in dienst van een arm en in de steek gelaten volk,
verstrengeld zijn met wrok en opstandigheid; het schone ideaal werd ontsierd en
gedood door verbittering. En toch moet men dit menselijk drama ontsluieren. Want
van daaruit alleen kan men het Daensisme begrijpen: het persoonlijk drama is zo
nauw verbonden met de beweging, dat zij beide samen moeten behandeld worden.
Om deze geschiedenis tegelijk waarheidsgetrouw én schroomvol te verhalen,
moet men haar zien met de ogen waarmee Daens zelf haar zag toen hij zich, op
zijn sterfbed, met zijn bisschop verzoende. Deze onderwerping was geen verlate
wroeging, afgedwongen door de angst voor de dood en daarom wellicht in
tegenspraak met zijn diepere overtuiging. Door het leed had Daens het rustige, rijpe
inzicht verworven in de ware betekenis van zijn actie, en helderziend kon hij nu het
kwade afwegen tegen het goede. Het was meteen zijn testament: het koortsig en
smartelijk verleden zag hij niet alleen voor zichzelf met onverbloemde eerlijkheid,
maar hij wenste dat men, na hem, met dezelfde gelouterde ogen de tragiek van het
Daensisme zou beoordelen.
Het verhaal van Daens' einde is een onontbeerlijke inleiding voor een waarachtige
1)
en eerbiedige geschiedenis van het Daensisme . Daarom moge hier, in dit
herdenkingsjaar van Daens' overlijden, het relaas volgen van zijn verzoening met
de Kerk en van zijn dood.
***
Toen Daens, in december 1894, voor het eerst in de Kamer der
Volksvertegenwoordigers zetelde, was hij 55 jaar oud. Zonder berekening verbruikte
hij zijn nog jonge energie, voortgedreven door het enthousiasme en gedragen door
de verering en de liefde van het volk. Actief en getrouw woonde hij de parlementaire
zittingen bij, en onafgebroken reisde hij het Vlaamse land af, voor meetings,
spreekbeurten en bezoeken: met de ellendige treintjes van toen, op een of andere

1)

Eerlang hopen wij een volledige studie over Daens en het Daensisme te doen verschijnen.
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boerenkar, en vaak zelfs te voet, langs de slijkerige veldwegen. Laat in de nacht
kwam hij thuis, en 's ochtends vroeg zat hij alweer in de trein, naar Brussel, naar
het Parlement. Schijnbaar zonder vermoeienis streed hij voort, de vier jaar van zijn
eerste periode in de Kamer. Maar ongemerkt werd, door het vele werk en meer nog
door het leed om de onafgebroken vervolging, zijn gezondheid gesloopt.
In januari 1902 werd Daens ernstig ziek. Zo ernstig, dat men op het Bisdom Gent
de mogelijkheid voorzag van een fatale afloop en de voorwaarden bepaalde voor
een eventuele verzoening met de Kerk. Daens moest voor twee getuigen zijn spijt
betuigen voor zijn ongehoorzaamheid tegenover Paus en bisschop, en zijn leedwezen
uitdrukken over de ergernis die hij gegeven had. De deken van Aalst, Van Doren,
ging de zieke een paar keer bezoeken. ‘Hij is beslist weerspannig, schreef hij aan
Mgr. Stillemans, en om zijn ongehoorzaamheid te rechtvaardigen zegt hij dat de
bisschop machtsmisbruik heeft gemaakt.... Zolang die man niet voelt dat hij sterft,
zei me gister de dokter, zal hij geen ongelijk kunnen bekennen’. ‘Ik hoop, schreef
Daens zelf enkele dagen later aan de leiders van zijn partij, dat God weldra mijn
gezondheid en krachten zal hersteld hebben, om meer en beter dan vroeger te
werken voor de welvaart van ons Vlaams, christen volk’.
Vanaf mei 1902 zetelde Daens weer in de Kamer, als volksvertegenwoordiger
voor Brussel. In februari 1903 kreeg hij een nieuwe hartcrisis. Deken Roelandts, die
kort tevoren Van Doren opgevolgd was, probeerde nog eens de zieke tot inkeer te
brengen, maar te vergeefs. Na zijn herstel schreef Daens in Le Courrier de Bruxelles
(19-3-1903): ‘Toen ik, niet lang geleden, op het punt was te sterven, heb ik aan God
beloofd de waarheid te zeggen tot aan mijn laatste adem, indien hij mij leven en
gezondheid terugschonk’.
Men mocht er toen wel aan twijfelen of Daens zich ooit met de Kerk zou verzoenen.
Hij scheen er in geweten van overtuigd, het bij het rechte eind te hebben: hij bleef
zichzelf beschouwen als een trouwe zoon van de Kerk, die enkel door een
onrechtvaardige beslissing van zijn bisschop en om louter politieke motieven van
zijn priesterlijke functie ontheven was. In het kapucijnenklooster te Brussel had hij
een biechtvader gevonden die hem, vermoedelijk met instemming van Kardinaal
Goossens, - zo beweert althans Pieter Daens - de absolutie en de communie gaf.
Bij de wetgevende verkiezingen van 27 mei 1906 werd Daens niet herkozen. Het
was een bittere ontgoocheling voor de lichamelijk en zedelijk gebroken man. Hij
moet zich toen rekenschap hebben gegeven van de uitkomstloze ellende waarin
hij verstrikt zat.
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De politieke nederlaag stelde Daens en de familie van zijn broer Pieter, bij wie hij
inwoonde, voor een pijnlijk financieel probleem: de parlementaire vergoeding, die
toen 4000 frank bedroeg, was sinds de ondergang van Pieter Daens' boekhandel
het enig inkomen. Met bittere moed herbegon priester Daens het onkerkelijk werk
dat hem vroeger reeds, in de jaren 1898-1902, financieel had voortgeholpen: hij
werd reiziger in wijn en olijfolie. De afgejakkerde oude man trok de baan op om
klanten voor zijn waar te vinden. ‘'s Avonds, schrijft Pieter Daens in de biografie van
zijn broer, mijn hert deed zeer, als ik hem uit de Bierstraat zag komen afgesjompeld,
zijn benen voortslijpende en naar zijnen asem zoekende; dan kwam hij binnen,
legde op tafel een lekkernijtje voor de kinderen, en zich latende neervallen op 'ne
stoel: Alla, zeide hij met blij vergenoegd wezen, ik heb nog al wel verkocht’. Het was
de jammerlijke teleurgang van een mens die met zoveel jonge geestdrift een schoon
werk begon.
Wat ging er om in het hart van deze gebroken man? Uiterlijk bleef hij hardnekkig
vasthouden aan het eenmaal ingenomen standpunt. Nog in januari 1907 schreef
hij in L'Avant-Garde, het maandblad van de Luikse christelijke democraten: ‘Wat
mij betreft, werd mijn overtuiging met de jaren steeds vaster, niettegenstaande alle
vervolging en alle nederlagen: om een gelovig volk te redden is een vrije,
onafhankelijke christen volkspartij noodzakelijk, gescheiden van de conservatieve
katholieke partij. En al mogen de conservatieve katholieken mij dit als een misdaad
aanrekenen, ik ben er van overtuigd dat de goede en rechtvaardige God mij
vergiffenis zal schenken’. En toch besefte hij reeds sinds maanden dat hij als priester
verdwaald was en terug moest; alleen de zorg om wat er naderhand met zijn broer
en zijn familie zou gebeuren, weerhield hem: hij was hun laatste steun, en wanneer
hij toegaf zouden allen vallen onder de hoon van zijn triomferende vijanden.
De wroeging en de twijfel over wat hem te doen stond, tastten zijn laatste krachten
aan. In de tweede helft van januari 1907 werd de hartbeklemming beangstigend,
en hij voelde de dood nabij. Hij vreesde dat zijn broer zich zou verzetten tegen een
verzoening met de bisschop, omdat dit meteen de verloochening van de politieke
strijd kon betekenen. Op 29 januari verliet hij het huis aan de Werf, waar hij veertien
jaar lang had gehoopt en gestreden, en ging naar zijn nicht, Maria Delafortrie-Daens,
in de Molenstraat. Pieter Daens wou hem tegenhouden. ‘Laat mij gaan, zei hij, ik
moet bij Maria. Op de grote kamer in het oosten, daar zal ik herstellen; hier zijn de
kamerkes te klein, ik kan niet asemen’.
Toen hij bij zijn nicht aankwam was hij zo uitgeput, dat hij dadelijk
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naar bed moest. De dokter vreesde dat hij de nacht niet zou overleven, en raadde
aan de zieke te berechten. Nog aarzelde Daens. ‘Waarom, vroeg hij; ik heb niets
op mijn geweten’. Radeloos liep Maria naar onderpastoor Van den Abeele, een
oud-leerling en vriend van priester Daens. ‘Gij zult mijn oom toch niet zonder
sacramenten laten sterven’, smeekte zij. De onderpastoor kwam dadelijk mee. Zacht
zei hij tot de zieke dat hij het verleden moest herroepen. Vragend keek Daens naar
zijn broer Pieter. ‘Wat zou ik moeten herroepen, vroeg hij; met voor 't arme volk te
strijden, heb ik daarmee kwaad gedaan?’ ‘Willen ze hem niet biechten, zei Pieter
Daens tot zijn dochter en zijn schoonzoon, ze moeten het maar weten, en gij,
kinderen, als het u schade kan doen, welnu als Adolf hier sterft, zullen wij zijn lijk 's
nachts overbrengen naar mijn huis; wij zullen hem burgerlijk begraven, en ik zal
voorop gaan met een groot kruis’.
De volgende morgen leefde priester Daens nog, ‘tegen alle verwachting’, schrijft
zijn broer Pieter. Die dag ging deken Roelandts naar het Bisdom, om van de bisschop
te vernemen onder welke voorwaarden de zieke de laatste H.H. Sacramenten kon
ontvangen. Mgr. Stillemans verlangde een schriftelijke betuiging van leedwezen.
Op donderdag 31 januari zei priester Daens tot zijn familie dat hij zich verlangde
te onderwerpen. In de namiddag kwam onderpastoor Van den Abeele voor de
berechting. ‘Eerwaarde Heer Onderpastoor, zei de zieke, en gij kinderen, hoort:
men zal mij beschuldigen van door mijn strijd twee families geruïneerd te hebben
en gij, ge moet het weten, indien ik mij zolang weerhouden en geaarzeld heb om
tot inkeer te komen, het was omdat mijn familie mij van doen had; ik kreeg 300 frank
per maand van een rijke liberaal uit Brussel en deze som gaf ik aan mijn broer Petrus
voor mijn onderhoud; daarbij won ik nog verscheidene duizenden frank met de
verkoop van wijn, 't gene ook diende om mijn familie te ondersteunen’. Dan las Van
den Abeele in het Frans een verklaring in drie punten voor: ‘ik betreur de ergernis
die ik gegeven heb door mijn ongehoorzaamheid tegenover de bisschop en de
Heilige Stoel; ik betreur zolang onder suspensie te zijn gebleven en niets te hebben
gedaan om hieraan een einde te stellen; ik verzaak aan iedere politieke manifestatie
bij mijn begrafenis’. Met een hoofdknik betuigde priester Daens zijn instemming. Hij
sprak zijn biecht, en om 5 uur 's avonds ontving hij de laatste Sacramenten. De
berechting werd bijgewoond door Jules Delafortrie-Daens, priester Fonteyne, Pieter
Daens en koster Camiel Roosen. Toen alles voorbij was, zei Daens nog: ‘Kinderen,
gij hebt mij de grootste dienst bewezen die mij ooit iemand bewezen heeft; ik bedank
u hartelijk’.
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's Anderendaags ging deken Roelandts de zieke bezoeken. ‘Toen hij mij in de kamer
zag binnen komen, schreef hij aan Mgr. Stillemans, begon hij te wenen. Met twee
handen nam hij mijn rechterhand, en kuste ze, en bracht ze naar zijn voorhoofd,
terwijl hij me vroeg om een kruisje op het voorhoofd. Daarop zei hij me: Mijnheer
de Deken, mijn oude vriend, ik vraag vergiffenis voor het leed dat ik uw vaderhart
heb aangedaan, en ik vraag ook vergiffenis aan mijn bisschop voor al het verdriet
dat ik hem gaf door mijn ongehoorzaamheid. Zeg het hem, als 't u belieft. Ik
onderwerp mij van te voren aan al wat mijn Oversten van mij zullen verlangen. Ik
ben de strijd begonnen met goede bedoelingen, maar ik ben moe van het vechten,
en ik beloof voorgoed aan de politiek te verzaken indien God mij laat leven’.
Aan Mgr. Stillemans schreef Daens op 7 februari: ‘mijn enig levensverlangen is
een gehoorzaam en trouw priester te zijn tegenover U en dus tegenover de Heilige
Stoel’.
Op 3 februari 1907 kwam de ‘Christen Volkspartij’ te Brussel in congres bijeen.
Normaal had Daens hier aanwezig moeten zijn en zijn mandaat van voorzitter der
partij laten hernieuwen. Op aanraden van deken Roelandts zond hij op 3 februari
's ochtends volgende verklaring naar de vergadering: ‘Katholiek priester, willende
gehoorzamen aan mijn bisschop, wiens inzichten overeenkomen met die van de
Heilige Vader, verzoek ik de algemene vergadering van de Christen Volkspartij, mij
niet meer te herkiezen als voorzitter of ere-voorzitter’. De volgende dag verscheen
die verklaring in de pers. Het was Daens' definitieve breuk met de partij. Priester
Fonteyne volgde hem als voorzitter op, en Daens zelf werd van de lijst der partij
geschrapt.
Betekende de onderwerping van priester Daens meteen de verloochening van
zijn politiek ideaal en van de ‘Christen Volkspartij’? Op 7 februari ondervroeg hem
hierover een reporter van het conservatieve Journal de Bruxelles. ‘Ik heb verklaard,
zei Daens, dat ik aan mijn bisschop wil gehoorzamen. Mijn herroeping omvat dus
ook de maatschappelijke leer, voorzover mijn bisschop zou oordelen dat zij afwijkt
van de inzichten van de Heilige Vader, of gevaarlijk of niet opportuun is’. ‘Veroordeelt
gij het programma van de Christen Volkspartij?’ vroeg de interviewer. ‘Ik heb niets
te veroordelen, noch goed of af te keuren. Heel wat kwesties zijn vrij onder
katholieken. Maar als priester wil ik van nu af buiten deze strijd blijven. Ik beging de
fout, hierin een rol te willen spelen’. Door zijn bekering heeft Daens noch de
democratie, noch de autonomie van de volkspartij verloochend. Maar hij herriep
volledig zijn eigen rol als priester in deze beweging, zowel wat de actie
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als wat de leer betreft, omdat deze rol afgekeurd werd door zijn bisschop: hij
aanvaardde opnieuw al de gevolgen van zijn gelofte van gehoorzaamheid aan de
bisschop, die zich ook tot de tijdelijke en politieke aangelegenheden uitstrekt.
‘Volledige onthouding van de politiek, noteerde hij op 28 april 1907; grote
omzichtigheid.... geen contact met kranten!.... ik ben begraven en vergeten’.
Toch bleef, tot aan zijn dood, het lot van de ‘Christen Volkspartij’ hem
bekommeren. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de dwaalweg zonder uitzicht
waarin zijn vrienden vastzaten. Hij zag maar één uitweg: de verzoening van de
volkspartij met de oude katholieke partij. Aan de reporter van het Journal de Bruxelles
zei hij: ‘Vurig wens ik dat de verzoening zou gebeuren. Zij is overigens niet
onmogelijk. Ik bid dat, door wederkerige toegevingen, de eenheid eindelijk moge
hersteld worden, en ik hoop het nog te kunnen zien voor mijn dood’. In de laatste
maanden van zijn leven probeerde hij zijn broer hiervoor te winnen. Op 7 juni 1907,
enkele dagen voor zijn dood, zei hij hem een laatste maal: ‘Petrus, gij zijt op een
valse weg, verlaat die weg en kom met mij weer tot de katholieke partij, waarin wij
geboren zijn. Aanhoor mijn woorden, want 't zijn de woorden van een stervende
broer’. Het maakte diepe indruk op al de aanwezigen, en ontroerd verliet Pieter de
kamer. Maar de verzoening bleef uit: de weg terug was onmogelijk, te veel
misverstand en onbegrip scheidde de twee katholieke groepen van elkaar.
In het begin van juni moest priester Daens opnieuw te bed blijven. Uur na uur
nam de beklemming toe. Op 14 juni, in de namiddag, was het einde nabij. Langzaam
werden de gebeden van de stervenden gelezen. Om 5 uur richtte Daens een laatste
maal de ogen op zijn familie, op het kruis in zijn handen en gaf de geest.
Hij werd begraven op 17 juni, om 9 uur: geen muziek, geen vlaggen, geen kransen;
de lijkkoets der armen, een eenvoudige, naakte lijkbaar, met zes kaarsen; een stille
Mis, zonder gezang. Rechts en links van de baar knielde de familie, en de grote
Sint-Martinuskerk was overvol met eenvoudige mensen. Op het kerkhof hield Pieter
Daens een korte toespraak, en besloot: ‘En nu, beste vrienden, laat ons samen een
Vader Ons bidden voor de zielerust van priester Daens’. De honderden aanwezigen
knielden allen neer, en wenend bad Pieter Daens een Onze Vader, dat door het
volk werd beantwoord. Het was een aangrijpend ogenblik, dat laatste biddend
afscheid van al die dompelaars, van die arbeiders en buitenlieden, van die moeders
en kinderen, voor wie Daens gestreden en geleden had, voor wie hij alles prijs had
gegeven: zijn krachten, zijn bezit, zijn aanzien, en zelfs de waardigheid van zijn
priesterschap.
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Wetenschappelijke kroniek
P.H. Roberts
Waarom een geofysisch jaar?
DE 1ste juli van dit jaar wordt een aanvang gemaakt met een programma van
gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek, grootser dan alles wat ooit werd
georganiseerd op dit gebied: het internationaal geofysisch jaar (I.G.Y. volgens de
beginletters van de Engelse benaming). Vijf en vijftig landen nemen er aan deel en
ontzaglijke geldbedragen, waarschijnlijk meer dan 300 miljoen dollar, zullen besteed
worden aan het onderzoek van onze planeet.
Men denkt wellicht dat de mens, die immers steeds meer en meer aan wetenschap
doet, eindelijk wel de verschijnselen begrijpen zal, die hij op de planeet, waarop hij
woont, kan observeren. En toch is dit niet zo: men kan zelfs gerust beweren, dat hij
een betere verklaring kan geven van de natuur van de sterren in de hemel dan van
de aarde onder zijn voeten. Zijn kennis van de sterren is immers beperkt door de
grote afstanden, en dientengevolge heeft hij minder waarnemingen waar hij een
verklaring voor moet vinden. Zijn kennis van de aarde echter raakt verward in de
vele details; en een nauwkeurige appreciatie van de voornaamste factoren van een
proces wordt door een overvloed van bijkomstige details vaak bemoeilijkt. De
meteorologie is daar een fraai voorbeeld van: het berucht onvoorspelbare weer van
West-Europa is nog altijd onverklaarbaar, en het hoeft ons dan ook niet te
verwonderen dat aan dit probleem veel aandacht zal besteed worden in het komende
jaar. Metingen van temperatuur, vochtigheid en wind in de atmosfeer zullen op
verschillende, ver van elkaar verwijderde plaatsen worden uitgevoerd. Vóór de
laatste wereldoorlog bleven deze waarnemingen beperkt tot metingen die van op
de begane grond konden verricht worden. Gedurende de oorlog echter, en meer
nog sindsdien, werden systematische metingen uitgevoerd, in de zones van
gemiddelde breedteligging, die zich uitstrekten tot 12 km hoogte: ze maakten
belangrijke theoretische aanwinsten mogelijk, en meteen een betere
weersvoorspelling. Een verdere vooruitgang is slechts mogelijk indien er meer
waarnemingen in de onbewoonde gebieden van de aarde worden gedaan, en daarbij
ook nog hogere lagen van de atmosfeer worden onderzocht. Gedurende het I.G.Y.
zullen speciale hoogteballons in de atmosfeer worden opgelaten en raketten zullen
nog hoger stijgen om de uiterst dunne lagen te verkennen. Nog afgezien van hun
meteorologische betekenis zullen deze waarnemingen van uitzonderlijk groot belang
zijn voor de vliegtuigbouwers, die meer en meer aandacht besteden aan de vlucht
op grote hoogten en die zich niet langer vergenoegen met de kennis van een soort
doorsnee-situatie waarin hun vliegtuigen terecht komen, maar die ook de grenzen
wensen te kennen binnen welke deze situatie varieert.
Toch blijft de vraag bestaan: ‘Waarom moet heel dit onderzoekingswerk
tegelijkertijd over heel de aarde worden verricht, in een gezamenlijke inspanning
van achttien maanden? Zullen wij, in plaats van “co-ordinatie”, niet een soort van
“duplicatie”, een vermenigvuldiging van gelijksoortige metingen, krijgen, en aldus
veel tijd en geld verspillen?’
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Meteorologie
Wat de meteorologie betreft, is het antwoord niet moeilijk. De atmosfeer is continu
over het hele aardoppervlak, en abnormaal weer op één plaats impliceert abnormaal
weer op andere punten. Juist deze correlaties moeten wij beslist beter zien te
beseffen, en dit is onmogelijk zo lang wij de atmosfeer niet als een geheel
beschouwen. Enkele waarnemingen op ver van elkaar gelegen punten verricht
geven ons slechts een zeer schematisch beeld van het weer op de aarde: op deze
wijze is het uitgesloten dat wij ooit weersvoorspellingen op lange termijn zullen
kunnen doen. Er zijn dus méér waarnemingen nodig, op méér plaatsen: een netwerk
van observatieposten, dat het grootste gedeelte van de aarde zou omvatten.
Gedurende het I.G.Y. zullen vele zulke waarnemingsstations in werking treden. De
ingewikkelde verhoudingen in onze atmosfeer hangen in eerste instantie af van de
warmte der zonnestraling, en men voorziet een speciale studie van deze straling.
Belangrijke factoren zijn nog de vochtigheid en, minder opvallend weliswaar, het
ozon-gehalte in de hogere lagen van de atmosfeer en de hoeveelheid ijs in de
poolstreken. Ook deze factoren zullen zorgvuldig bestudeerd worden. Men hoopt
door deze studie niet alleen betere weersvoorspellingen mogelijk te maken, maar
tevens wellicht een verklaring te vinden voor de langzame wijzigingen in het globale
klimaat van de aarde. Deze wijzigingen hebben in het verleden de grote ijstijden in
het leven geroepen, en heden nog beïnvloeden zij het economisch leven van grote
gebieden (b.v. de landbouwstreken van Texas): in de toekomst kunnen zij van
primordiaal belang zijn voor de ontwikkeling van sommige landen. En achter dit
alles staat nog de meest gedurfde verwachting: het weer zo goed te kennen, dat
het kunstmatig gecontroleerd kan worden.
De lezer is er nu reeds van overtuigd, hopen wij, hoe noodzakelijk meer uitgebreide
en beter gecoördineerde waarnemingen zijn op het gebied van de klimatologie.
Maar een dergelijke coördinatie is onontbeerlijk voor de meeste gebieden van de
geofysica, wil men serieuze vorderingen maken. En dit is de voornaamste verklaring
voor de grote internationale samenwerking gedurende het I.G.Y. Wij moeten daarbij
bedenken dat verslagen over een afzonderlijk en wellicht spectaculair fenomeen
(zoals b.v. de uitzonderlijke regen van kosmische stralen op 23 februari 1956) haast
volkomen waardeloos zijn zonder een nauwkeurige correlatie met de oorzaak ervan
(een losbarsting van stralingsenergie op de zon, bekend als eruptie) alsmede de
correlatie met andere, wellicht minder opvallende effecten (gelijktijdige onderbreking
van radio-verbindingen over grote afstand, wijzigingen in het magnetisch veld van
de aarde, enz.). De behoefte aan een universele samenwerking werd voor het eerst
duidelijk voelbaar in de vorige eeuw, toen het bleek dat, ondanks vele en gevaarlijke
expedities naar de poolgebieden, slechts weinig wetenschappelijk inzicht werd
gewonnen in de natuurkrachten die daar aan het werk zijn. Men werd er zich van
bewust dat deze expedities veel te bezorgd waren voor het nationaal prestige en
dat hier vóór alles een algemene onderneming nodig was, waarin de verschillende
naties hun rivaliteiten zouden vergeten, om gezamenlijk, een heel jaar lang,
gelijktijdige expedities op touw te zetten. Deze waarnemingen zouden dan de basis
vormen voor de wetenschappelijke studie van de poolproblemen. Zo ontstond het
eerste internationale pool-jaar in 1882-1883.
Vijftig jaar later, in 1932-1933, werd het tweede internationale pooljaar ge-
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houden. Het project was toen reeds veel grootser opgevat en beperkte zich
allesbehalve tot de studie van de poolgebieden. Sindsdien echter is een aanzienlijke
technische vooruitgang geboekt in haast alle afdelingen van de geofysica: we
begrijpen dan ook best dat het oorspronkelijk project om in 1951 een derde
internationaal pooljaar te organiseren, in 1952 werd uitgebreid met het voorstel, een
internationaal geofysisch ‘jaar’ te houden van juli 1957 tot december 1958.
De keuze zelf van deze periode is niet zonder betekenis. Wij zeiden reeds hoe
belangrijk de variaties in opgeslorpte zonnewarmte zijn voor de studie van het weer.
Wij vermeldden reeds één geval (de zonne-eruptie), waarin een abnormaal
verschijnsel op de zon een duidelijke invloed heeft op de toestand van de aarde.
Dit zijn slechts twee voorbeelden welke de noodzakelijkheid illustreren van een
klaarder inzicht in de verhoudingen tussen aarde en zon.

Verhoudingen aarde-zon
Het staat thans vast dat de zon een activiteitscyclus bezit met een periode van
ongeveer 22 jaar. Om de elf jaar, bij één van de twee intensiteitsmaxima van de
cyclus, is een verhoogde activiteit waarneembaar, gedurende welke meer erupties
en zonnevlekken voorkomen dan gedurende de perioden van relatieve rust.
Gedurende de perioden van verhoogde activiteit is de invloed van deze
zonneverschijnselen op verschillende aardse fenomenen zeer duidelijk. Welnu, het
volgende intensiteitsmaximum van de zonnecyclus moet vallen binnen de periode
die voor het I.G.Y. gekozen is. De hoofdbedoeling van het I.G.Y. is inderdaad de
uitbreiding van ons wetenschappelijk inzicht in de complexe verhoudingen tussen
zon en aarde.
Omwille van het zo even vermelde fenomeen zijn er gedurende het geofysisch
jaar ongewoon veel magnetische stormen te verwachten. Deze zijn gekarakteriseerd
door plotselinge aanzienlijke wijzigingen in het magnetisch veld van de aarde, en
gaan dikwijls gepaard met schitterend lichtende dageraadseffecten, vooral in de
poolgebieden. Heel dikwijls vallen deze verschijnselen samen met het optreden van
een grote zonnevlek in het midden van de zonneschijf en er bestaat maar weinig
twijfel meer dat de zonnevlek verantwoordelijk moet gesteld worden voor deze
stormen en deze aurorae. Het verband zelf tussen beide fenomenen is echter niet
duidelijk, aangezien een grote zonnevlek kan voorkomen zonder effect op de aarde
en magnetische stormen en aurorae wel eens optreden zonder dat er zonnevlekken
te bespeuren zijn. Men hoopt deze fenomenen beter te begrijpen dank zij de
resultaten van het geofysisch jaar. Ook het verband tussen de fade-out van
radio-uitzendingen en dergelijke zonne-activiteit zou wellicht duidelijker kunnen
worden. Het is bekend dat gedurende een eruptieverschijnsel de ultraviolette straling
veel groter wordt, waardoor de geïoniseerde lagen van de ionosfeer (de atmosfeer
boven 80 km), waardoor de radiogolven normaal weerkaatst worden, nu de
elektro-magnetische straling van deze golflengten opslorpen. De radiogolven worden
dan niet langer naar de aarde terug gereflecteerd, maar worden in de ionosfeer
opgeslorpt en de bekende fade-out treedt op. De ionosfeer echter ondergaat
wijzigingen tussen dag en nacht, volgens de jaargetijden, de breedteligging en,
zoals wij reeds zeiden, volgens de zonne-activiteit. Om een coherent beeld van de
ionosfeer te verkrijgen is internationale samenwerking dus onontbeerlijk. Op dit
ogenblik is men reeds in staat, dank zij de verworven kennis aangaande de
tweeëntwintig-jaar-cyclus van
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de zonne-activiteit, te voorspellen, waar de bovenste grens ligt van de golflengten
die nog in aanmerking komen voor bevredigende radio-transmissies over de hele
aarde. Deze voorspellingen zijn echter nog weinig nauwkeurig en nog veel meer
studie is vereist om ze te verbeteren. Men hoopt gedurende het I.G.Y. ook op dit
gebied een merkbare vooruitgang te maken.
Er zijn nog andere wijzen waarop de abnormale gedragingen van de zon onze
aarde beïnvloeden. Bij het losbarsten van een eruptie zendt de zon deeltjes uit met
een grote energie. De snelste van deze deeltjes kunnen de aarde reeds bereiken
binnen het uur na de uitbarsting. Deze snelheid van 40.000 km per seconde
(ongeveer 1/7 van de lichtsnelheid) verplicht ons, deze deeltjes onder te brengen
bij de zgn. ‘primaire kosmische stralen’, waarmee zij in feite identiek zijn. De
ontdekking dat de zon dergelijke stralen kan uitzenden (waarvan men vroeger dacht
dat ze werkelijk alle een ‘kosmische’ oorsprong hadden) heeft de gangbare
opvattingen aangaande de oorsprong van haast alle kosmische straling in ons
zonnestelsel, en zelfs in het universum, gevoelig gewijzigd. Voorzover wij nu kunnen
voorzien is er geen onmiddellijk praktisch nut uit de studie van deze eigenaardige
deeltjes te halen: de wetenschappers bestuderen ze alleen omdat het een
opwindende bezigheid is en omdat zij van wezenlijk belang zijn voor een beter
begrip van de fysische wereld. De regeringen steunen dit research-werk, niet als
een kwestie van nationaal prestige, maar veeleer omdat men gaandeweg tot de
overtuiging is gekomen dat er geen duidelijke scheidingslijn kan getrokken worden
tussen de meest ‘onnutte’ van de zuivere wetenschappen en de meest praktische
van de toegepaste. De sterrekundigen interesseren zich voor deze deeltjes omdat
deze, naar astronomische maatstaven gemeten, een zeer sterke straling
vertegenwoordigen: bijna even intens als het sterrelicht zelf, dat voor de astronoom
een zeer sterke straling is, aangezien het de maat is van al het licht van al de sterren
in het universum, en dus ook van al de kernenergie die in het binnenste van deze
sterren wordt voortgebracht. De fysiologen interesseren zich voor de schade die
door kosmische straling in de cellen van levende wezens wordt aangericht: door
sommigen werd zelfs gesuggereerd dat een dergelijke straling de oorzaak is van
het oud-worden. De deeltjes met lagere energie die door de zonne-activiteit vrij
komen, bereiken de aarde pas na verscheidene uren: bij hun doortocht door de
atmosfeer doen zij de poollicht- (of noorderlicht-) verschijnselen ontstaan, die wel
bekend zijn aan allen die hoge geomagnetische breedten hebben bezocht. De zon
zendt ook radio-geluid uit, dat sterker wordt wanneer zonnevlekken en erupties
optreden. Op welke wijze juist deze radiogolven tot stand komen, is nog niet duidelijk,
maar zeker is dat een beter inzicht in de samenhang tussen deze golven en andere
verschijnselen op de zon ons meer zal leren over de atmosfeer van de zon en
bijgevolg ook over haar invloed op de aarde. Daarom zal er gedurende het I.G.Y.
gespannen ‘geluisterd’ worden naar de radiosignalen van de zon.

Kunstmatige satellieten
Een van de meest spectaculaire innovaties in het onderzoek van onze atmosfeer
zal het gebruik van kunstmatige satellieten zijn, zowel door de U.S.A. als door de
U.R.S.S. aangekondigd. Over de plannen van de Russen is weinig bekend, maar
de Amerikanen hebben reeds de meeste inlichtingen dienaangaande gepubliceerd.
Een raket, in drie etappen steeds hoger gestuwd, zal in Florida worden
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afgeschoten: het bevat een kleine bolvormige satelliet, van ongeveer 10 kg, met
een diameter van ongeveer 50 cm. De raket zal deze satelliet tussen 400 en 500
km hoog brengen en ze dan in een baan rond de aarde wegslingeren met een
snelheid van ongeveer 30.000 km per uur. De satelliet zal rond de aarde blijven
draaien totdat de dunne atmosfeer, waarin het toestel zich beweegt, zijn snelheid
zo zeer zal verminderd hebben, dat het in dichtere lagen terecht komt, waar de
wrijving het vrij spoedig doet branden en neerstorten (zoals ook meteoren door de
wrijving vernietigd worden eer zij de aarde bereiken). De satelliet zal een goede
kringloop hebben tussen 300 en 2400 km hoogte. De remmende werking van de
atmosfeer zal de wenteling van de satelliet op gevoelige wijze beïnvloeden en men
hoopt uit deze waarnemingen de dichtheid van de atmosfeer op verschillende
niveaus te kunnen berekenen. De baan van de satelliet wordt ook nog beïnvloed
door de ongelijke massaverdeling binnen de aarde zelf: zo zal het uitpuilen van de
evenaar b.v. ongetwijfeld zijn gravitationele invloed doen gelden. De metingen zullen
dan een rechtstreekse schatting toelaten van de samenstelling van de aardkorst en
een betere schatting van de gehele vorm van de aardbol. De satelliet zal een
luchtdichte bekleding dragen, die gevuld wordt met een edelgas. Manometers zullen
de inwendige drukverschillen registreren, vooral met de bedoeling meteorische
effecten op te speuren. Wij weten immers dat zeer kleine meteorische deeltjs, enkele
duizendste centimeter groot, voortdurend met grote snelheid in onze atmosfeer
binnendringen: hun gezamenlijk gewicht werd op een miljoen kg per dag geschat.
Metingen van drukverschillen binnen in de satelliet en het gebruik van eenvoudige
botsingsdetectoren op de buitenwand zullen ons nauwkeuriger gegevens verstrekken
over de afmetingen en het aantal van deze deeltjes. De belangrijkste taak evenwel
van de satelliet zal zijn: ons inlichtingen te verschaffen over die gebieden, waarvan
wij, op de aardoppervlakte, door de lagere atmosfeer worden afgesneden. Daartoe
behoren metingen van de kosmische stralingen met lagere energie en van uiterst
grote ultraviolette straling van de zon. Zoals we reeds zeiden is dit tweede fenomeen
van het hoogste belang voor een beter begrip van atmosferische verschijnselen als
b.v. de fade-out van radiogolven.

Antarctica
Ook andere wetenschappen mogen belangrijke aanwinsten op hun terrein
verwachten: de oceanografie, de seismologie, (studie van de aardbevingen), de
glaciologie, de radiochemie van de atmosfeer (de studie van de radio-actieve
isotopen voor kosmische straling of door atoomwapens ontstaan), en tenslotte de
geografie, door de nauwkeurige bepaling van lengte- en breedteligging in vele
stations over de gehele aarde, met de mogelijke variaties van beide volgens de
seizoenen of andere verschijnselen.
Wellicht het meest belangrijke aspect van het I.G.Y. is de verkenning van
Antarctica. Wij weten zeer weinig af van dit continent: wij weten niet eens of het één
eiland is dan wel een archipel van eilanden. Expedities zullen ondernomen worden
door Argentinië, Australië, België, Chili, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan,
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de U.S.A. en de U.R.S.S. Vele van deze landen hebben
al sinds maanden basissen aangelegd en zijn reeds met geografisch en geofysisch
prospectie-werk begonnen. Vele van de wetenschappelijke problemen welke wij in
dit artikel hebben aangeraakt, krijgen een bijzondere

Streven. Jaargang 10

855
betekenis in de poolgebieden: zo zullen b.v. de expedities op Antarctica een grondige
studie van de meteorologie en van de ionosfeer ondernemen. Maar ook schijnbaar
minder belangrijke studie-onderwerpen kunnen tot resultaten leiden, die nergens
anders konden verkregen worden. Eén voorbeeld slechts: het geologisch onderzoek
behelst het verzamelen van gesteentemonsters, die alle op hun inherent magnetisme
zullen onderzocht worden. Er wordt aangenomen dat deze magnetisatie dezelfde
veldrichting heeft als het magnetisch veld van de aarde op het ogenblik dat het
gesteente is gevormd. Door vergelijking van de magnetisatie van deze gesteenten
met die van gesteenten op andere plaatsen van de aarde, zou het mogelijk moeten
zijn uit te maken of Antarctica werkelijk (zoals sommige geologen aannemen)
gedurende het Trias, ongeveer 150 miljoen jaar geleden, dicht bij India lag (dat toen
ongeveer de plaats van het huidige Madagascar innam), en of het sindsdien zou
afgedreven zijn.

Besluit
Het is natuurlijk onmogelijk te voorspellen in welke mate onze wetenschappelijke
kennis zal verrijkt worden dank zij het I.G.Y. Het is zeker dat hele bibliotheken
informatie tot stand zullen komen en dat het wel een hele tijd zal duren eer men het
bos kan zien door al die bomen. Wij moeten, geloof ik, erkennen dat het laatste
internationale pooljaar, een alleszins veel minder omvattend project, zo veel materiaal
heeft verzameld, dat het nog niet allemaal is verwerkt. Het blijkt ook maar al te waar,
vrees ik, dat het wetenschappelijk onderzoek ook nu nog meer dan eens moet
zwichten voor kwesties van nationaal prestige. Dit is des te meer te betreuren, daar,
in de ogen van velen, het hele project met zijn nadrukkelijke eis tot samenwerking
tussen alle naties een hoopvol teken voor de toekomst scheen te zijn. Het I.G.Y.
kan in ieder geval voor het wetenschappelijk onderzoek een vooruitgang van
minstens tien jaar betekenen. En dit laat het beste verhopen voor het beheersen of
voorspellen door de mens van de natuurverschijnselen die hem omringen.
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Letterkundige kroniek
Johan van Os
Afrikaanse Literatuur
VANZELFSPREKEND moet er onderscheid gemaakt worden tussen Afrikaanse
literatuur en Afrika-literatuur. Terwijl de Europese boekenmarkt tegenwoordig
overstroomd wordt met Afrika-literatuur, zijn de specimina van Afrikaanse literatuur
nog uiterst zeldzaam. Overigens kunnen er verschillende Afrika-boeken van de
betere soort worden genoemd die ons aansporen, van de Afrikaanse letteren kennis
te nemen, en zodoende het verschijnen van door Afrikanen geschreven werken
stimuleren.
Wie de sfeervolle beschrijvingen van Paul Julien, Kampvuren langs de Evenaar,
Eeuwige Wildernis en Pygmeeën (Scheltens en Giltay, Amsterdam), heeft gelezen,
zal ongetwijfeld ook belang stellen in geschriften die stammen van mensen die in
deze sfeer geboren en getogen zijn en voor wie deze sfeer het natuurlijk
levenselement vormt. Wie onder de indruk gekomen is van de geweldige krachten
die volgens Anton Zischka's Afrika, smeltkroes voor Europa (Nederlands Boekhuis,
Tilburg) in Afrika verborgen liggen, wil de bewoners van dit werelddeel, de
toekomstige meesters van deze krachten, wellicht graag uit authentieke bronnen
leren kennen. De politieke en wereldbeschouwelijke gisting in Afrika, hoe voortreffelijk
ook beschreven in De Terugkeer van de Mondo-Mogo door Dr. Giselher Wirsing
(Lannoo, Tielt-Den Haag), komt wel nergens zo aangrijpend tot uitdrukking als in
de geestesprodukten van de zwarten zelf. Wat Rolf Italiaander ons in zijn
Afrika-boeken (Donker, Rotterdam) over de primitieve culturen onthult, maakt ons
benieuwd naar de uitingen van hen, die deze culturen als een geestelijk bezit te
verdedigen hebben tegen de invloed van de moderne wereld. Een meesterwerk
van kennis en ontvankelijkheid als Bantoe-Filosofie van pater Placied Tempels
O.F.M. (De Sikkel, Antwerpen) wekt rechtstreeks interesse voor de Afrikaanse
gedachtenwereld.
Als een tussenvorm van Afrika-literatuur en Afrikaanse literatuur kunnen de
verschillende collecties Afrikaanse mythen, legenden, sprookjes en volksverhalen
worden beschouwd. Op dit terrein heeft vooral Leo Frobenius, de grote kenner van
de Afrikaanse culturen, baanbrekend werk verricht. Jammer genoeg liggen talloze
door hem opgetekende Afrikaanse volksverhalen nog als ongepubliceerd materiaal
opgeslagen bij het Frobenius-Institut te Frankfort. Een welhaast even belangrijk
verzamelaar - en als vertaler ongetwijfeld knapper - is de Franse dichter Blaise
Cendrars, die met zijn collectie negerverhalen ten tijde van het expressionisme en
cubisme (welke richtingen zich graag door primitieve voorbeelden lieten inspireren)
een opzienbarend succes oogstte. Niettemin is de Afrikaanse sprookjeswereld een geheel eigen wereld met geheel eigen motieven - nog slechts ten dele ontdekt.
In de Ivoorkust heeft Dr. Hans Himmelheber een aantal mythen, sprookjes, sagen,
spreekwoorden, fabels en raadsels verzameld die onder de titel Aura Poku
verschenen zijn bij Erich Röth te Eise-
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nach. Onlangs kwam bij ‘De Sikkel’ te Antwerpen een Klein Kongolees Vertelselboek
uit, waarin A.K. Rottiers zijn bescheiden, maar goede collectie publiek maakt. Meer
wetenschappelijk werk op dit gebied werd geleverd door Prof. Dr. Burssens in het
tijdschrift Kongo-Overzee (De Sikkel, Antwerpen). Over de mythologie van de
Batoetsi in Roeanda is reeds in 1908 een uitstekend artikel geschreven door P.
Loupias in Anthropos (III, 1-13). Het grote epos van de analfabeet Kayonga over
de hongersnood van 1946 in Roeanda werd door de zwarte priesterdichter Dr. Alexis
Kagame opgetekend en gedeeltelijk in het Frans vertaald. De merkwaardigste en
- paradoxaal genoeg - meest onbekende collectie negersprookjes stamt van de
Zuid-Afrikaanse humoristische schrijfster Minnie Postma. Het zou te verwachten
geweest zijn, dat de Zuid-Afrikaanse letterkunde in de loop van haar ontwikkeling
enige belangstelling getoond had voor de negeroverleveringen, waarmee haar
vertegenwoordigers zonder twijfel toch wel werden geconfronteerd. Maar wij vinden
daarvan slechts 'n enkel spoor, b.v. bij Eugène Marais, die in zijn Dwaalstories drie
verhalen opgetekend heeft uit de mond van een oude Bosjesman, verhalen die des
te belangrijker zijn naarmate het verleden en de cultuur van de Bosjesmannen nog
onbekender zijn gebleven dan die van de meeste andere Afrikaanse stammen. Zelfs
een conventioneel denkend auteur als J. van Melle slaat Marais' vertellingen zeer
hoog aan: ‘Want by watter onbeskaafde nasies kry jy sulke pragtige stories? By
Kaffers? By Eskimo's? By Rooihuide? Vergelyk hulle selfs met ons eie Westerse,
meestal lawwe, dwase of onbeduidende volksverhale en dan moet jy wel tot die
gevolgtrekking kom dat daar in die Boesman iets is, of was, wat volkome in stryd is
met sy teenswoordige staat’. Hetzelfde mag gezegd worden van de Basoeto, wier
overleveringen bijzonder plastisch werden naverteld door Minnie Postma. Van haar
hand verschenen drie bundels Basoeto-legenden bij A.P.B. in Johannesburg:
Legendes uit die Misrook, Legendes onder die As, Legendes uit Basoeto-land.
Daarnaast publiceerde zij verschillende prachtige Specimina in diverse
Zuid-Afrikaanse tijdschriften. Maar de liefdevolle verzamelarbeid van Minnie Postma
schijnt gedoemd te zijn voor de wereld onbekend te moeten blijven. Wie leest er
Zuid-Afrikaans? De taal van de Boeren, hoewel klaarblijkelijk bij uitstek geschikt
voor het weergeven van typische negeruitingen, vermag buiten haar grenzen niet
veel meer op te brengen dan enige oppervlakkige sympathie voor haar ‘sappig’
karakter. De meeste Zuid-Afrikaanse uitgevers hebben in geen jaren meer
bestellingen uit Europa ontvangen en doen vergeefse moeite om hun uitgaven in
de Europese pers besproken te krijgen. Als gevolg van de rassenscheiding hebben
echter Minnie Postma's Basoetolegenden, ondanks al haar persoonlijke populariteit,
in haar eigen land al even weinig weerklank gevonden. Het kort geleden bij ‘De
Beuk’ te Amsterdam uitgekomen Overzicht van de Zuidafrikaanse Letterkunde van
J.M. de Vries keurt haar geen plaats waardig, van hoeveel kunstenaarschap,
taalvermogen en oordeelkundigheid haar collectie ook mag getuigen. Ongetwijfeld
evenwel kunnen de kenners van de sprookjesliteratuur, die in deze Basoeto-legenden
een volkomen nieuwe sfeer en geheel aparte, diepzinnige motieven zullen vinden,
haar werk op de duur niet over het hoofd zien.
Minder actief zijn onze verzamelaars geweest op het terrein van de volkspoëzie.
De meeste collecties, grotendeels gepubliceerd in tijdschriften als Anthropos en
Africa, dragen een studieus karakter. In dit opzicht hebben vooral P. Dufays en pater
Bernard Zuure zich verdienstelijk gemaakt. De reeds eerder
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genoemde zwarte priesterdichter Alexis Kagame heeft in 1951 bij het ‘Institut Royal
Colonial Belge’ te Brussel een bloemlezing in het licht gegeven onder de titel La
Poésie dynastique au Ruanda. Enkele diep ontroerende rouwklachten uit Kongo
treffen wij aan in Het Letterkundig Werk van Alphons Walschap (De Sikkel,
Antwerpen). In het proza-gedeelte van dit boek geeft de broer van de bekende
romancier Gerard Walschap tevens een suggestief beeld van de soms beklemmende,
dikwijls aangrijpende Afrikaanse werkelijkheid in haar primitiefste staat zoals zij zich
aan de oerwoudmissionaris opdringt.
Als een eerste aanzet tot werkelijke Afrikaanse literatuur kan het in 1939 bij Faber
and Faber verschenen boek Ten Africans gelden. Daarin verzamelt Margery Perham
tien biografieën, waaronder vier autobiografieën, van Afrikaanse stamhoofden en
volksleiders. Hier klinken ons dus voor het eerst de authentieke stemmen van
tijdgenoten uit het zwarte werelddeel toe.
Een stamhoofd dat zich in korte tijd naam als romancier heeft weten te verwerven,
is A.S. Mopeli-Paulus, wiens boek Blanket Boy's Moon (Jonathan Cape, Londen)
in het Nederlands verscheen onder de titel Dekenjongen en in het Duits als Blut hat
nur eine Farbe. Uit de laatste titel, ontleend aan Mopeli-Paulus' motto, spreekt reeds
duidelijk de tendentieuze aard van het boek, een aard die symptomatisch is voor
het grootste gedeelte van de Afrikaanse literatuur. Mopeli-Paulus behandelt - heel
in het algemeen gezegd - het conflict tussen de primitieve traditie en de blanke
civilisatie, dat heel denkend Afrika in beroering brengt. Het is onvermijdelijk - en
nauwelijks anders denkbaar - dat de Afrikaanse schrijvers zich laten leiden door
politiek-sociale idealen en grieven van menselijke en geestelijke aard, die echter
met zoveel intensiteit geladen zijn, dat hun uitdrukking de diepste krachten van het
onvervalste leven vermag wakker te roepen. Er ligt een enorme afstand, zo geen
grondig verschil, tussen tendens en propaganda. Mopeli-Paulus, bijgestaan door
een Engelse co-author, schrijft een zakelijke stijl en weet steeds een goed verhaal
te construeren. Zijn jongste boek Turn to the Dark (Jonathan Cape, Londen) speelt
in Basoetoland en heeft een jonge Afrikaan, Lesiba, de zoon van een zwarte
predikant, tot hoofdpersoon. Na zijn thuiskomst van de zendingsschool voelt hij zich
een uitzondering in het dorpsleven, omdat hij niet deelgenomen heeft aan de
initiatie-riten en dus eigenlijk geen werkelijk lid van de stam is. Tegen de zin van
zijn vader in laat hij zich echter door het stamhoofd adopteren en zet voortaan zijn
hele persoonlijkheid in voor de belangen van de stam. Maar de hoofdman staat
onder invloed van een medicijnman en tenslotte valt Lesiba, samen met het meisje
waar hij van houdt, ten offer aan een rituele moord. Het boven gesignaleerde conflict
neemt bij Mopeli-Paulus dus uiterst tragische (overigens zonder enige sentimentaliteit
weergegeven) vormen aan: de evolué wordt niet slechts de terugweg afgesneden,
de primitieve krachten keren zich tegen hem en werken op zijn ontkracht wezen
dodelijk in.
Een schrijver van grootser visie, geboren in 1919 uit een Ethiopische vader en
een Kaapse kleurlinge, is Peter Abrahams, die na een avontuurlijk leven als
beroepsdief, blikslager, schoenpoetser, autowasser, stoker en steward tot schrijven
kwam. Meer kunstenaar dan Mopeli-Paulus, treedt de tendens, of liever het
levensmotief, van zijn werk nauwelijks openlijk aan de dag. Zijn door en door
poëtische stijl doet hem geen ogenblik het concept - het altijd meesterlijk concept van het boek dat hij onder handen heeft, uit het oog verliezen. Abrahams heeft het
vermogen weidse samenhangen te zien en suggestief te maken.
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Zijn werk getuigt van een subtiele, overigens zuiver empirische psychologische
kennis, die het verheft boven het louter epische en tevens onderscheidt van de
veelal in zichzelf verwarde hedendaagse Europese romankunst. Wij ervaren in zijn
boeken een ruimte zoals die eigenlijk alleen in de grote Russische romans van de
vorige eeuw voelbaar wordt. Het noodlot van de evolué schijnt evenwel ook
Abrahams getroffen te hebben. Terwijl hij (thans als vrij auteur woonachtig in Londen)
in Engeland een geliefd romancier geworden is, wordt hij door de Zuid-Afrikaanse
intelligentsia, die verbeten vecht voor de vrijheid van het zwarte werelddeel, met
sceptische ogen bezien. Men mist bij hem de directe aanklacht, men twijfelt aan
zijn bedoelingen, die op een afstand voorzeker duidelijker te herkennen zijn dan in
de hitte van de strijd. Intussen is Abrahams met zijn vijf romans en zijn autobiografie
een auteur van wereldnaam geworden. Hij kan bogen op enkele Amerikaanse edities
en op vertalingen in het Frans en het Duits. Zijn eerste Nederlandse vertaling
verscheen onder de ietwat misleidende titel Onweer over Afrika. Recent is de
Nederlandse versie van Wild Conquest, die als De wilde Trek bij ‘Nederlands
Boekhuis’ te Tilburg en Vink te Antwerpen uitkwam, een historische roman, spelend
ten tijde van de Boerenoorlog, waarvan het historisch karakter pas na lezing opvalt.
Het conflict, dat nu acuut is, wordt in dit boek een eeuw teruggeplaatst, maar tekent
zich in de visie van figuren als de oude Mkomozi en de jonge Paul scherper af dan
in een meer actuele schildering ooit mogelijk geweest zou zijn.
Even ver als Nigeria van de Kaap en Basoetoland verwijderd ligt, staat onze derde
auteur, Amos Tutuola, van Mopeli-Paulus en Abrahams af. Is Mopeli een knap
kroniekschrijver, Abrahams een visionair romancier, Tutuola is een ‘poète pur’. Zijn
verhaal, het verhaal van The Palm-Wine Drinkard (Faber and Faber, Londen)
waarmee hij de wereld veroverd heeft, slaat nergens op. Het is een volmaakt
verzinsel. Kan men het met Mopeli-Paulus al dan niet eens zijn, kan men Abrahams
met sceptische ogen volgen, Tutuola moet men nemen zoals hij is. En hij is een
pure Afrikaan. Het enige wat bij hem evolué genoemd mag worden, is het kostelijk,
tot een gering aantal woorden beperkt Engels en de naïeve krantentechniek waarin
hij schrijft, en de weinige beelden, ontleend aan de westerse civilisatie, die hij bezigt
op dezelfde manier als de inboorling een bril met één glas opzet. Amos Tutuola
werd in 1920 te Abeokoeta aan de Niger geboren uit de Joroebastam. Hij werkte
eerst een tijdlang op het land van zijn vader, daarna in het koperslagersbedrijf (een
typisch Joroeba-bedrijf) van zijn broer. Tenslotte bereikte Amos toch zijn
evolué-ideaal: na de oorlog werd hij aangesteld als beambte bij het Labourdepartment
te Lagos. Karakteristiek voor hem is, dat hij hier in de kortst mogelijke tijd genoeg
van kreeg en ‘zich volledig ging wijden aan de literatuur’. Zijn eerste manuscript,
hoewel moeilijk leesbaar en vol fouten, viel in handen van de Engelse dichter Thomas
Eliot, die er onmiddellijk de waarde van inzag en op publicatie aandrong. Het verhaal
gaat in het kort zo: Er was eens een palmwijndrinker die per dag zoveel palmwijn
verzette, dat geen enkele tapper kans zag hem bij te houden. Maar tenslotte vond
hij dan toch een man die voor zijn taak berekend bleek. Deze viel echter op zekere
morgen dood uit een boom. Noodgedwongen gaat de palmwijndrinker op zoek naar
de overledene, die volgens de overlevering ergens in een dodenrijk tussen hemel
en aarde moet huizen. Na een reeks van allerlei avonturen met de geesten van de
verschillende landschappen die hij doorkruist, vindt hij de tapper, maar deze kan
niet meer terug. Wel geeft hij zijn vroegere meester een ei
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mee, dat het vermogen bezit de hele wereld van eten en drinken te voorzien. Deze
geschiedenis is met weinig woorden door middel van talloze herhalingen zo plastisch
en zo ritmisch weergegeven en de wereld van bos- en watergeesten waarin zij de
lezer verplaatst, is zo betoverend, dat het boek zijn auteur in een ommezien een
wereldnaam bezorgd heeft als sprookjesverteller. Bij het conventionele Engelse
publiek had The Palm-Wine Drinkard geen uitbundig succes, doch het kleine werkje
werd in Frankrijk door de surrealisten ontdekt en verscheen ook daar. Het verscheen
eveneens in het Italiaans en vond van Italië uit een vierde uitgever in Joegoslavië.
Intussen bracht de jonge Duitse uitgeverij Rothe te Heidelberg een prachteditie van
Tutuola's eersteling op de markt en daarmee was het Nigeriaanse sprookje Europees
gemeengoed geworden. Rijker en grootser van opzet nog is Tutuola's tweede boek:
My Life in the Bush of Ghosts. Zijn jongste werk draagt de stripachtige titel Simbi
and the Satyr of the dark Yungle, eveneens een uitgave van Faber and Faber.
Met de behandeling van Camara Laye gaan wij over tot een Frans schrijvende
Afrikaanse auteur, wiens werken in Parijs verschenen zijn. (De Europese talen die
de Afrikaanse schrijvers, willen zij de gehele Afrikaanse intelligentsia én Europa
bereiken, moeten bezigen, schijnen voor hen nauwelijks een handicap te vormen.
Alleen Mopeli-Paulus bedient zich van een co-author, Abrahams schrijft een
weliswaar ietwat eigenaardig, persoonlijk getint, maar toch zuiver Engels en het
Frans van Camara Laye is voortreffelijk.) Laye is trouwens een zeer bestudeerde
intellectueel, die door de Europese aanbidders van het primitieve irrationalisme
slechts matig wordt gewaardeerd. L'Enfant noir (Plon, Parijs) bevat de autobiografie
van zijn jeugd, die hij - de zoon van een goudsmid te Kouroussa - in Frans Guinee
heeft doorgebracht. Het boek verscheen vorig jaar in een knappe Nederlandse
vertaling van onze negerliteratuurkenner Margrit de Sablonière bij de
‘Wereld-Bibliotheek’ te Amsterdam. Bij Camara Laye leeft de Afrikaanse magie nog
slechts als een heimwee voort. Hij zal zelf de laatste zijn om dat te ontkennen.
Ontroerend genoeg blijkt dit wel uit zijn verhaal over de beschermslang van zijn
vader, het dier waarmee de oude goudsmid al liefkozend geheimzinnige
samenspraken scheen te houden. ‘Ja, het was als een samenspraak. Zou ik eenmaal
zelf ook een dergelijke samenspraak houden? Maar nee: ik zou naar school gaan!
En toch had ik graag, had ik zo erg graag op mijn beurt mijn hand willen leggen op
de slang, willen begrijpen, op mijn beurt die siddering (van haar lijf) willen beluisteren,
maar ik wist niet hoe de slang mijn hand zou hebben aanvaard, en ik geloofde niet
dat ze me op dit ogenblik iets zou hebben toe te vertrouwen, ik vreesde maar al te
zeer dat ze mij nooit iets toevertrouwen zou....’.
De grote Afrikaanse dichter van heden is Léopold Sédar Senghor, geboren in
1906 te Joal in Senegal. Hij bezocht de lagere school op de missiestatie van de
paters van de H. Geest te Ngasobil, vervolgens het lyceum te Dakar en tenslotte
de Sorbonne. In 1939 werd deze Afrikaanse inboorling benoemd tot leraar voor
Grieks en Latijn te Tours en te Parijs. Sinds de bevrijding doceert hij aan ‘L'Ecole
Nationale de la France d'Outre-mer’. In 1945 koos men hem tot afgevaardigde van
Senegal. Tot 1955 trad hij op als president van de groep ‘Indépendants d'Outre-mer’
in de ‘Assemblée Nationale’. Daarna maakte hij deel uit van het kabinet Edgar Faure.
Senghor is tevens lid van diverse internationale bestuurslichamen die hun zetel in
Straatsburg hebben: Raad van Europa, Uno, Unesco. Ondanks al zijn drukke en
gewichtige bezigheden heeft hij zijn
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poëzie nooit prijsgegeven, zijn poëzie die men mag kenschetsen als een muzikale
rhetoriek. Evenals bij Abrahams ontspringt zijn antikolonialisme (het apriori ‘dat
heden ten dage bijna alle negerauteurs belijden om van de dichters niet te spreken’)
aan een intense levensdrift die op de inherente kracht van alle dingen is gebaseerd.
Zijn dichtkunst berust op het magische principe van de participatie, volgens hetwelk
het woord deelt in de kracht van het ding dat het benoemt, evenals het masker deelt
in de kracht van het afgebeelde (vgl. Placied Tempels O.F.M., Bantoe-Filosofie,
welk boek door Senghor zelf hoog aangeslagen wordt). Door de dingen eenvoudig
te benoemen roept Senghor de wereld tot nieuw leven. ‘Le conteur négro-africain’,
schrijft hij naar aanleiding van Les Contes d'Amadou-Koumba (Fasquelle, Parijs)
van zijn vriend uit Senegambië, Birago Diop, ‘n'interprète les choses ni les hommes,
qui restent objets. Il ne raconte pas ses expériences; il ne commente pas les faits,
il les présente. Mais il ne les domine pas; il n'est pas impassible: il est passion. Il
regarde les hommes et les choses du dedans, il participe à leur vie, quittant la
sienne: il est engagé en eux. C'est pourquoi le conteur nègre est lyrique. Cependant,
je l'ai dit plus haut, les métaphores ne lui sont pas necessité. Usant d'une langue
où les racines des mots sont concrètes, plongent dans la terre, gorgées de sève et
sucs, il lui suffit de nommer; les mots les plus simples se font images, objets vivants.
Ce style est poésie, je le confesse, moins parce qu'il est jeu verbal, comme je l'ai
montré, que parce qu'il est lyrisme, passion, saisie de la chose à revers. Participer
aux mots, c'est participer au jeu des forces vitales, qui est l'expression du monde:
de Dieu. En exprimant sa liberté, Dieu exprime, du même coup, la liberté des
hommes’. Nog aangrijpender belijdt Senghor dit geloof in zijn ‘Gebed aan de
Maskers’, dat voorkomt in een van zijn eerste dichtbundels: Chants d'Ombre, Hosties
noires en Chants pour Naëtt (Pierre Seghers, Parijs). In zijn jongste bundel
Ethiopiques (Du Seuil, Parijs), die opent met ‘L'Homme et la Bête’, treffen wij het
machtige vers ‘Congo’, het door de jazz geïnspireerde ‘A New York’ en het lange
dramatische gedicht ‘Chaka’ aan, welk laatste is opgedragen aan de
Bantoe-martelaren van Zuid-Afrika. Het stelt ons de grote krijgsman Chaka voor,
die ook op de achtergrond van Abrahams' Wild Conquest een rol speelt. Hiernaast
heeft Senghor tevens medegewerkt aan de samenstelling van de Anthologie de la
nouvelle poésie nègre et malgache de langue française (Presses Universitaires de
France, Parijs). Als linguist, Frans literatuurkenner en vurig verdediger van het
negro-afrikaanse standpunt op cultureel en geestelijk terrein heeft hij bovendien
verschillende voortreffelijke essays op zijn naam.
Wat betreft de minder op de voorgrond tredende Afrikaanse dichters is en wordt
er waar pionierswerk verricht door de Duitse vertaler en essayist Janheinz Jahn,
die in 1954, als vrucht van een vijfjarige correspondentie kris-kras door de Afrikaanse
jungle, onder de titel Schwarzer Orpheus (Hanser, München) een uitstekende
bloemlezing, grotendeels bestaande uit ongepubliceerde verzen, in het licht heeft
gegeven. In dit sympathieke boek vinden wij boeiende gedichten als ‘De Verlosten’
van Efua Theodora Morque (Goudkust), ‘Geloof’ van M.F. Dei-Anang (eveneens
Goudkust), ‘Conflict’ van de jonge West-Nigeriaanse dichteres Mabel Jolaoso,
‘Leven’ van John Samuel Mbiti uit Kenya. Janheinz Jahn ontdekte in Afrika zelfs
dramaturgen en hoorspelschrijvers. Bovengenoemde Dei-Anang schreef een
sugggestief toneelwerk, Okomfo Anokye, dat op oude stamriten is gebaseerd. Van
hem verscheen ook een interessant drama in verzen, Cacoa comes from Africa
getiteld.
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Een nog nauwelijks ontdekt auteur van meer dan gewoon formaat is de
Johannesburger Arthur Nuthall Fula, slumbewoner en ex-directeur van een
gekelderde meubelfabriek, die behalve Engels warempel Nederlands schrijft, zij het
dan in de Zuid-Afrikaanse tongval. Fula heeft zich een baantje weten te bemachtigen
als tolk bij de magistraat en zijn eerste Afrikaanse roman, Johannie giet die beeld,
is met een zekere minzaamheid door de blanke kritiek ontvangen. Hij heeft echter
nog twee Engelse manuscripten, Drums on the gold Sans en Sons of the African
Soil, in portefeuille, welke volgens zijn eigen zeggen heel wat belangrijker zouden
zijn dan zijn Afrikaanse werk. Afgaande op zijn korte verhalen mogen we aan deze
bewering zeker geloof hechten. Spookgoud b.v. verheft zich ver boven de scherpe
opmerkzaamheid waarmee hij tot nog toe het armzalige stadsleven van zijn
rasgenoten registreerde. Met een alledaagse roofoverval op de New Lode Mine als
uitgangspunt komt hij door het technisch misschien overbodig uitwerken van allerlei
neven- en ondergeschikte consequenties van het hoofdthema tot een surrealistisch
visioen, dat vitale contacten oproept met de universele werkelijkheid. In Fula
ontmoeten wij voor het eerst een evolué die geheel is opgenomen in het moderne
leven en voor wie de dynamiek van de Afrikaanse magie tot een puur innerlijke
geestesgesteldheid geworden is.
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Internationale kroniek
Bindingen en ongebondenheid in het Arabische Midden-Oosten
Dr. S. Plasschaert
Aspirant N.F.W.O.
ZONDER op volledigheid of detailbehandeling aanspraak te maken, willen we hier
enkele van de krachtlijnen schetsen die in het Arabische Midden-Oosten de huidige
complexe, labiele en explosieve verhoudingen helpen bepalen. Vele van deze
invloedsfactoren zijn niet nieuw. Daarom is het goed, de huidige toestand even te
1)
beschouwen in het licht van het Arabische historische verleden .

I
Reeds tijdens de 19e eeuw werd het Turkse Ottomaanse Rijk, ‘de zieke man’ uit
het Europese volkerenconcert, aangevreten door nationalistische tendensen in de
Balkan en uitgehold door interne corruptie. De nederlaag in de eerste wereldoorlog
velde de zieke voorgoed neer. Ook in de Arabische delen van het Ottomaanse Rijk
was het streven naar losscheuring merkbaar. Egypte had zich reeds onder
Mohamet-Ali (1811-1849), zo niet in rechte dan toch in feite, van de Turkse voogdij
geëmancipeerd, maar kwam in 1882 onder het protectoraat van de Britten, die hun
Suezkanaalbelangen veilig wilden stellen. De rest van de Arabische wereld werd
slechts voorgoed wakker geschud bij de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk.
Toen werd de Arabische wereld, waar de maatschappelijke vooruitgang sinds
eeuwen stil lag, ook geconfronteerd met de grondige omvorming, die West-Europa
de wereldhegemonie had bezorgd: de industrie, de vuurwapens, de exacte
wetenschappen, de parlementaire democratie en Mazzini's nationaliteitsprincipe,
waaraan Wilson, het ‘zelfbeschikkingsrecht van de volkeren’ ponerend, een nieuwe
impuls verleende.
Bij vele vooruitstrevende Arabische intellectuelen kiemde toen de gedachte aan
één onafhankelijk Arabisch Rijk. Deze panarabische droom werd trouwens door de
Engelsen aangewakkerd als prijs voor de opstand der Arabische volksstammen
tegen Constantinopel. Dit rijk, dat zich zou uitstrekken van de Nijl tot de Eufraat,
zou onder Engelse voogdij komen te staan, waardoor het Midden-Oosten, traditioneel
Brits jachtgebied, tegen de aloude Russische expansiezucht zou worden beveiligd.
Dit panarabisme naar Brits maaksel werd vooral gesteund door T.E. Lawrence.
In 1916 neemt hij Hoessein, Hasjemietisch vorst, sjerif en emir van Mekka, op
sleeptouw en spiegelt hem de Arabische kroon voor. Aanvankelijk speelt Engeland
met enig succes in de kaart der Hasjemieten: een van Hoesseins zonen, Feysal,
wordt op 8 maart 1920 te Damascus, bakermat van het Arabische nationalisme, tot
koning uitgeroepen, terwijl een andere zoon, Abdoellah, in Irak op de troon wordt
geïnstalleerd. Maar weldra keert het tij. In Syrië wordt een ver-

1)

Het gebied van het Arabische Midden-Oosten omvat volgende staten: Egypte, Saoedi-Arabië,
Jemen, Jordanië, Syrië, Libanon, Irak, alsook de Britse protectoraatsgebieden op het Arabische
schiereiland, zoals Aden en Koeweit.
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woede Frans-Britse belangenstrijd gevoerd, die tijdens de conferenties van San
Remo (april 1920 en juli 1922) wordt opgelost door aan Frankrijk het mandaat over
Syrië en Libanon toe te kennen en anderzijds Palestina, Irak en Transjordanië onder
Britse bescherming te stellen. Ondertussen heeft Feysal, door de Fransen verjaagd,
de wijk genomen naar Irak, waar hij de troon krijgt toegewezen, terwijl de wijze
Abdoellah wordt ‘overgeplaatst’ naar Transjordanië. Dit laatste gebied, een schepping
van de Engelse strategie, wordt immers in 1922 van Palestina afgescheiden.
Hoessein, het hoofd der Hasjemietische dynastie, is echter zo onhandelbaar
geworden, dat de Engelsen hem reeds in 1920 alle subsidies weigeren. Doch de
oude, koppige Hoessein volhardt. Wanneer Mustafa Kemal Pacha in 1924 het
kalifaat van Constantinopel afschaft en Turkije grondig europeaniseert en
seculariseert, laat Hoessein zich tot kalief uitroepen. Hij vindt echter geen erkenning
in de Arabische wereld. Enkele maanden later trouwens wordt Mekka veroverd door
de prestigieuze Ibn Saoed (Senior) (1890-1953).
Vastberaden in zijn opzet, handig en realistisch in de uitvoering, slaagt deze
laatste erin, het Arabisch schiereiland, een agglomeraat van bedoeïenenstammen,
voor het grootste gedeelte onder de éne troon der Wahabieten te verenigen. Hij
geeft het aanschijn aan het huidige Saoedi-Arabië. Wanneer in 1926 de eerste
petroleum, door de Aramco aangeboord, uit de grond borrelt en in een tijdsspanne
van enkele jaren van Saoedië een schatkamer van het zwarte goud maakt, wordt
de autocratische Saoed, onbeperkt heerser over de Wahabieten, de ‘puritein van
de Islam’, tevens de rijkste vorst van het Midden-Oosten. De Engelsen hebben zich
ondertussen de stijgende invloed van Ibn Saoed gerealiseerd en beginnen vanaf
1927 de Wahabietische troef in de kaarten te mengen. Tussen de Hasjemieten van
Irak en Jordanië en de Wahabieten zijn de verhoudingen echter gespannen gebleven,
ofschoon Ibn Saoed zich in 1930 onder luid vertoon met Feysal (Irak) en in 1948
met Abdoellah (Transjordanië) verzoende.

II
De tweede wereldoorlog beroerde een Arabische wereld in volle woeling en
ontwikkeling. Vooral het streven naar politieke autonomie kreeg nieuwe
mogelijkheden (Irak was reeds in 1932 zelfstandig geworden en toegetreden tot de
Volkenbond). Wanneer Syrië, dat nog door Vichy werd geregeerd, in 1941 door de
Gaullisten, met Engelse hulp, wordt veroverd, wordt het onafhankelijk. Het
vrijheidsstreven, geleid door Sjoekri el Koewatli, de huidige president, was er sinds
lang zeer intens. Libanon, een staatje met een sterke christen-maronitische
bevolkingsgroep, wordt echter van Syrië losgemaakt. Transjordanië, een doodarme
woestijnstreek, wordt soeverein in 1946. De vorst, Abdoellah, speelt een voorname
rol op het Arabische politieke schaakbord, tot hij in 1951 vermoord wordt.
Maar al deze jonge staten, met uitzondering van de absolute monarchie van
Saoedië en Jemen, missen politieke stabiliteit en rijpheid. De etnische, religieuze,
zelfs raciale homogeniteit is verre van verwezenlijkt: vele landen tellen belangrijke
minderheidsgroepen, wier integratie zeer moeilijk is. De staat is van zeer recente
oorsprong. Theoretisch is bovendien de wereldlijke macht nog grotendeels met de
geestelijke verbonden. In de praktijk echter overheersen gevestigde machtsgroepen:
de absolute monarchen in Saoedië en Jemen en in de meeste staten het leger.
Vaak bepalen alleen de krachten en tegenstellingen binnen de
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gewapende macht de politieke balans. Geheime broederschappen, fanatisch en
niets ontziend, zoals de ‘muselmaanse broeders’ in Egypte, vormen een geduchte
machtsfactor in de mysterieuze Mohammedaanse wereld. Ondanks het feit dat in
de meeste landen (Jemen uitgezonderd) in theorie een parlement bestaat, blijft de
ongeletterde en fanatische volksmassa een heel gemakkelijk te hanteren medium
voor de moderne politieke propagandamiddelen.
Sociaal gezien is het Midden-Oosten in volle gisting. Zoals in alle onderontwikkelde
landen is het verlangen naar economische welvaart zeer intens. Tot nog toe echter
zijn de resultaten, behalve in de petroleumrijke landen, gering. Het jongste
Uno-verslag over de economie van het Midden-Oosten (1955) wijst zelfs op een
teruglopen van het gemiddeld nationaal inkomen per hoofd. De sterk nationalistische,
anti-kolonialistische en dus anti-westerse gezindheid gaat gepaard met een min of
meer bewust streven naar sociale ontvoogding. De staatsgreep van Neguib en
Nasser was aanvankelijk in wezen bepaald door het verlangen naar een sociaal
meer harmonische maatschappij, waarvan de uitspattingen van Faroek de negatie
vormden. Typisch is ook dat b.v. in Syrië en Jordanië de Baath-socialisten tevens
de stoottroepen van de anti-westerse gelederen uitmaken. De economische
ontplooiing en het invoeren van de 20ste-eeuwse hoog-kapitalistische
produktietechnieken in deze primitieve woestijnlanden zullen dit proces van sociale
ontwrichting en herstructurering nog versnellen. De vervanging van de kameel door
het vliegtuig wijzigt niet alleen het uurrooster, maar plaatst een nieuwe revolutionaire
lont naast de reeds zo voor uitbarstingen vatbare politieke olie in het Midden-Oosten.

III
Wordt het Arabisch gebied gekenmerkt door verdeeldheid en versnippering, toch
2)
blijft ook nu nog de idee van één panarabische staat levendig . Diverse pogingen
werden ondernomen en ambitieuze plannen gesmeed, ook na de tweede
wereldoorlog.
Tot aan zijn dood heeft Abdoellah van Jordanië de gedachte aan het ‘grote Syrië’,
dat Jordanië, Irak, Palestina, Libanon en Syrië onder de Hasjemietische scepter
zou verenigen, blijven koesteren en propageren. Zonder kennelijk succes echter.
Op 25 september 1944 vergaderde te Alexandrië het ‘comité ter voorbereiding
van een algemeen Arabisch congres’. Het protocol dat na afloop werd gepubliceerd,
bevat de eigenlijke geboorte-akte van de Arabische Liga, die op 22 maart 1945
formeel werd gevormd door Egypte, Irak, Syrië, Libanon, Transjordanië,
Saoedi-Arabië en even later Jemen. Vooral Koewatli, de huidige anti-westers gezinde
President van Syrië, Koning Abdoellah van Transjordanië en Nuri-es-Said, de sterke
man van Irak, die met ijzeren hand een pro-westerse politiek voert, hielden de Liga
boven de doopvont. Maar ook Engeland droeg tot de vorming van de Liga bij:
Lawrence blijft nawerken. Reeds in 1943 schetste Eden de grote lijnen van de
Engelse politiek t.a.v. het Nabije Oosten, welke tot doel zou hebben de offensieve
terugkeer van de asmogendheden te verhinde-

2)

Ook panislamische strevingen, door aaneensluiting van de Arabische landen met de
Mohammedaanse gemeenschappen in Pakistan, Indonesië en elders, zijn aanwijsbaar. De
huidige diepe kloof, die bestaat tussen de landen van het Bagdadpact en de tegenstanders
van dit verdrag, matigt voorlopig de kracht van dit streven.
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ren en, na de oorlog, de Russische insijpeling te stuiten. Engeland meent zijn
levensbelangen in het Suezgebied het best te kunnen behartigen door het
panarabisch streven handig te leiden.
Vanaf haar ontstaan werd de Arabische Liga gebruikt als een strijdinstrument
tegen de expansie van de Israëlitische gemeenschap in Palestina. Toen op 14 mei
1948, bij het beëindigen van het Britse mandaat over Palestina, de Joden het bestaan
van de staat Israël uitriepen, vielen de Arabische buurstaten, Egypte inbegrepen,
Palestina binnen. Aanvankelijk verliep de operatie vlot, maar omtrent de verdeling
van de gebieden en de te volgen politiek ontstond weldra onenigheid tussen Egypte
en Abdoellah, die op eigen houtje Transjordanië met veroverde gebieden verrijkte
en zijn staat tot Jordanië omdoopte. Het energieke verweer van de Israëlieten en
de smadelijke nederlaag die zij aan de Liga-troepen toebrachten, braken het gezag
en de samenhang van de Liga nog meer. Na Abdoellah's dood, trachtten én Egypte
én Irak de Liga naar de eigen politieke inzichten te stroomlijnen.
De ondoelmatigheid en de wankele basis van de Liga zijn opnieuw gebleken
tijdens de Frans-Britse Suez-interventie en de Sinaï-afstraffing door Ben Goerion
3)
aan Nasser toegebracht . Beide operaties deden de haat tegen Israël en de
anti-kolonialistische gezindheid tot het kookpunt stijgen. Maar, ondanks het bestaan
van akkoorden van wederzijdse bijstand, is geen enkele Arabische staat Egypte
actief te hulp gesneld. Mobilisatie, afkondiging van noodtoestand, verbreking van
diplomatieke betrekkingen met Londen en Parijs, vernieling van olieleidin-

3)

Het aantal krijgsgevangenen: 5881 Egyptenaren a rato van 1 Israëliër.
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gen door het Syrische leger - waardoor naast de West-Europese evenzeer de eigen
en de Iraakse belangen werden geschaad - waren de enige effectieve maatregelen
die werden getroffen. Daarnaast is nog te noemen het (niet-belangeloos) postvatten
van Iraakse, Saoeditische en Syrische troepen in Jordanië. De reactie van de landen
van het Bagdadpact, waartoe ook Irak behoort, was trouwens opvallend gematigd:
het anti-Israël gevoel werd ten dele gecompenseerd door de anti-bolsjevitische
stellingname.

IV
De Arabische wereld is hopeloos verdeeld. De met veel omhaal verkondigde eenheid
van wat men eufemistisch de ‘Grote Vier’ noemt, Nasser, Hoessein, Saoed en
Koewatli, heeft plaats gemaakt voor grote verdeeldheid als gevolg van een
uiteenlopende houding t.a.v. de Eisenhower-doctrine. Syrië blijft (voorlopig) met
Egypte de anti-westerse koers volgen: beide landen overwegen zelfs een
economische unie. Maar daarbuiten is het internationaal-politieke spectrum
gevarieerd. Hoessein van Jordanië is anti-Russisch, maar zijn parlement is in
meerderheid anti-westers; Libanon blijft relatief rustig en pro-westers; Nuri-es-Said,
de Eerste Minister van Irak, is pro-westers en zelfs niet afkerig van Engeland; Saoed
volgt fier een onafhankelijke gedragslijn: welwillend tegenover Eisenhower,
gereserveerd t.a.v. Nasser, vervuld van het Wahabitische ressentiment jegens de
Hasjemieten, vijandig tegenover het Bagdad-pact (wat hem niet belet de Sjah van
Perzie vriendschappelijk te Riad te ontvangen) maar bovenal hevig anti-Israël-gezind.
De haat tegen Israël is de bindstof die de Arabische wereld cimenteert. Eén opzet
domineert de Arabische politiek: Israël moet van de wereldkaart worden weggevaagd.
‘Israël delendum est’. Heeft de ‘bezadigde’ Saoed in een onberaden ogenblik niet
verklaard, dat de Arabische staten daartoe desnoods het offer van 10 miljoen mensen
moesten brengen? De haat tegen de Joodse staat wordt gevoed door het
Islam-fanatisme en de mystiek van de heilige oorlog. De houding tegenover Israël
is ook de waardemeter, waarmede de politiek van de niet-Arabische staten wordt
beoordeeld.
De Israël-staat is voor de Islamieten een kanker in het Arabische lichaam, die
vroeg of laat moet worden uitgesneden. Israël vernedert de Arabieren: door zijn
hernieuwd militair succes; omdat het in de Negeb-woestijn een wig slaat tussen de
Arabische landen; omdat het Jerusalem, een der heilige steden van de Islam,
ontwijdt; vooral omdat het, temidden van de Islamitische volken, een wezensvreemde
entiteit is. Het succes van Israël op economisch gebied evenzeer als de militaire
trefzekerheid van de Joodse David tegen de Arabische Goliath-met-de-lemen-voeten
herinnert de Arabieren aan hun eigen onmacht. ‘De wortel van het Arabische
dilemma, schreef onlangs The Economist (16-3-1957, p. 101) bestaat hierin, dat zij
weigeren het bestaan te erkennen van een staat, die zij niet bij machte zijn te
vernietigen’.

V
Meer dan ooit is het olierijke, strategisch belangrijke Midden-Oosten het ideologisch
en politiek slagveld geworden, waarop de wereldstrijd tussen het communisme en
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het Westen gevoerd wordt. Op het Bagdad-pact, creatie van Dulles'
omsingelingspolitiek en pacten-smederij (ook al maakten, tot na de ontmoeting,
Eisenhower-Mac Millan, de U.S.A. formeel geen deel uit van het
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verdrag) antwoordde Moskou met het stelselmatig aanwakkeren van de
nationalistische, anti-kolonialistische gezindheid, het zaaien van haat tegen Israël
en het Westen, en het lanceren van een grootscheeps economisch offensief. Zoals
François Perroux in zijn merkwaardig boek L'Europe sans rivages aantoont, wordt
de handelspolitiek van de Sovjet-Unie ondergeschikt gemaakt aan de doeleinden
van de buitenlandse politiek. De economie van de arme landen in het Midden-Oosten
wordt vaak gekenmerkt door haar exclusieve afhankelijkheid van een monocultuur,
zoals b.v. het katoen in Egypte. Dringend hebben deze landen behoefte aan een
afzetmarkt voor hun ‘nationaal’ produkt, en aan gunstige betalingsmodaliteiten.
Handig weet de Sovjet-Unie deze desiderata te beantwoorden. Het Sovjet-blok is
voor het Midden-Oosten van meer belang als afnemer van Arabische produkten
dan als leverancier van kapitaalgoederen. Aldus is in een tijdsbestek van enkele
jaren de economische binding van de Arabische wereld aan het Sovjet-blok zeer
belangrijk geworden en in sommige gevallen zelfs onontbeerlijk.
Nu de rol van Frankrijk in het Midden-Oosten is uitgespeeld en de Britse invloed
zeer fel is getaand, treden de U.S.A., weliswaar wat laat, als rechtstreekse
tegenspelers van Moskou op. Om de Eisenhower-doctrine op de Arabische markt
te verkopen beschikt Amerika over het verleidelijke dollar-manna. De directe
commerciële belangen van de Amerikanen zijn niet zo vitaal in het Midden-Oosten
als zulks voor West-Europa het geval is: daardoor werd het mogelijk - une fois n'est
pas coutume - dat Dulles bemiddelend optrad in de eerste (vreedzame) fase van
het Suez-conflict, na de naasting van het kanaal door Egypte. De repressie in
Hongarije heeft de glimlach van de Kremlinmachthebbers verdacht gemaakt. De
U.S.A. hebben zonder veel voorbehoud de Frans-Britse interventie afgekeurd.
Toch zijn de moeilijkheden voor het succesvol doorvoeren van de Eisenhower-leer
zeer groot en bijna onoplosbaar. In de U.S.A. rijst er, vanwege de Israëlitische
bevolkingsgroepen, sterk verzet tegen een politiek, welke Israël als offerlam op het
altaar van de vriendschap met de Arabische landen zou leggen. Alles wat de V.S.
met Israël associeert, verwekt een vernietigend oordeel vanwege de Arabieren.
Zelfs het zenden van een Amerikaans schip door de golf van Akaba doet de
bevriende Saoed een protestnota opstellen, omdat ‘de golf van Akaba territoriaal
water is en omdat door de doorvaart naar Eilat de rust van de Arabische heilige
plaatsen wordt verstoord’. De V.S. hebben er ook in moeten toestemmen, alle
soldaten van Israëlitische oorsprong te weren op de vliegbasis van Dahran in
Saoedi-Arabië. Ook de associatie van de U.S.A. met de kolonialistische
mogendheden, Engeland en Frankrijk, zet kwaad bloed. De vacuum-theorie, waarop
de Eisenhower-leer steunt, is voor de nationalistische Arabieren een verderfelijke
geboortevlek, die de theorie ontsiert. Het politieke vacuum mogen de Arabische
staten alleen vullen. En hoe kunnen de U.S.A. wegwijs worden in het ingewikkelde
spel der inter-Arabische betrekkingen zonder daarbij iemand te ontstemmen?

VI
Op dit ogenblik is de constellatie der krachten in het Midden-Oosten zeer labiel, de
verhoudingen onvast, de definitieve koers onvoorspelbaar. Zeer diverse krachten
binden en verdelen de Arabische landen. Al deze invloedsfactoren bevatten
explosieve materie. Niemand bezit de gave om de sterren van de toe-
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komst te wichelen in de Arabische politieke hemel. Hoe zal het geschil met Israël
verder evolueren? De wapenstilstandsbepalingen, die de Uno-bemiddelaar Ralph
Bunche in 1949 moeizaam door de strijdende partijen kon doen aanvaarden, kan,
vooral na de jongste gebeurtenissen, niet als de basis voor een definitief vergelijk
worden aangewend. Want de wortel van het conflict ligt dieper: de Arabieren willen
Israël vernietigen. Egypte wil, na een oorlog die juridisch nooit begon, de toestand
van belligerentie niet opheffen, om op blokkade- en boycotrechten aanspraak te
kunnen blijven maken. Zal Israël preventief toeslaan vooraleer het door de Arabieren
wordt overspoeld?
De diverse Arabische landen zijn inwendig sterk verdeeld over de houding aan
te nemen t.a.v. Moskou en Washington. In Syrië, in Egypte, in Irak zijn de heersende
regimes minder sterk gevestigd dan men op het eerste gezicht zou menen. Op het
ogenblik, dat wij deze regelen neerschrijven is de situatie in Jordanië nog in volle
ontwikkeling en grotendeels onoverzichtelijk. Hoessein heeft momenteel Naboelsi
uitgeschakeld. Maar de laatste ronde is nog niet ingeluid. Nationalistische en sociale
drijfkrachten werken door. Het conflict tussen de pro-Nasser-groep en de Kroon,
woedt in volle hevigheid. Dat anti-communistische regimes op reactionaire krachten
moeten steunen, is eens te meer een tragische passiefpost voor het Westen.
Hoever zal Nasser zijn onverzoenlijke houding tegenover het Westen durven
drijven? Waagt Moskou het, een locale brand te doen losbarsten, ondanks het risico,
dat de vuurhaard zich tot een wereldconflict uitbreidt? Dit zal ons de toekomst
ontvouwen. Maar het signaal staat op rood: gevaarlijk.
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Kunstkroniek
Japan en de moderne bouwkunst
Werner Blaser
BIJ de eeuwwende kwam de westerse architectuur sterk onder de invloed van de
oude Japanse bouwkunst. De Japanse kunst in het algemeen en inzonderheid die
der gebruiksvoorwerpen had met het impressionisme reeds een grote actualiteit
verkregen. Onder de architecten was het vooral de Amerikaan Frank Lloyd Wright
die, bij het begin van onze eeuw, in de Japanse architectuur de schoonheid van het
uit de natuur gegroeide gebouw ontdekte, de esthetische betekenis van de
horizontale lijnen en van het uitzonderlijk benadrukte dak. Wright nam essentiële
elementen van de Japanse architectuur in zijn theoretische beschouwingen over
en duidelijk liet hij er zich door inspireren in zijn eigen werk. De school die hij in
Taliesin (Spring Green, Wisconsin) gebouwd heeft, herinnert door haar aanleg,
maar vooral door haar verhouding tot het landschap levendig aan de Japanse
voorbeelden. De ‘Jugendstil’ ging nog verder, en nam direct Japanse bouwvormen
over. Dit kon des te gemakkelijker gebeuren omdat de westerse architectuur van
uit haar eigen beginselen zich in een richting begon te ontwikkelen, welke sterk
verwant was aan de Japanse, en de Japanse architectuur van de 16e tot de 18e
eeuw steeds dichter benaderde. Men erkende in deze klassieke bouwkunst een
voorbeeldige wetmatigheid, die de strikte verhouding vastlegde tussen een
doelmatige vorm en de keuze van het materiaal. Bijzonder betekenisvol was de
ontdekking van een duidelijke scheiding tussen constructieve en bekledende of
vullende elementen.
Een van de meest gezaghebbende vertegenwoordigers van de hedendaagse
levende architectuur, Ludwig Mies van der Rohe, directeur van de
architectuur-afdeling aan het Illinois Institute of Technology in Chicago, is zelf nooit
in Japan geweest, doch door persoonlijke overweging is hij tot een architecturale
uitdrukkingsvorm gekomen, die zeer dicht staat bij de Japanse bouwstijl sedert de
8e eeuw. Een karakteristiek begrip van Mies van der Rohe, het skin and skeleton,
omvat een volledig programma, waarin een streng onderscheid wordt doorgevoerd
tussen constructieve en omhullende bouwelementen. Volledig nieuwe
bouwmaterialen geven de moderne architect de mogelijkheid om met de dragende
delen van de structuur als met een fijne lijn de ruimte af te bakenen. Het staalskelet
laat toe, de ruimte voor het grootste deel met louter omhullende, niet-constructieve,
materialen gestalte te geven. Zo krijgt de kunstenaar de vrije hand in de keuze van
het materiaal waarmee hij zijn ruimte wil opbouwen. De moderne architect zou de
eenvoudigste regels van de ruimtescheppende kunst over het hoofd zien, zo hij
deze nieuwe mogelijkheid niet zou aanwenden voor een artistieke expressie. De
keuze echter van opbouwende en bekledende elementen, van skin and skeleton,
eist een grote aandacht en een zorgvuldige uitvoering, om de onderlinge verhouding
van deze twee essentiële elementen te verwezen-
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lijken. Voor deze verhouding nu heeft het Japanse gebouw een zeer zuiver begrip.
Met de grootste nauwkeurigheid worden de opbouw van het balksysteem en de
schikking der schuifdeuren uitgewerkt. Dezelfde precisie vindt men ook bij Mies van
der Rohe. Bij hem heeft elke klinkbout in het staalskelet zijn eigen plaats. De sobere,
kunstvolle aanwending van de materialen die voor de omhulling worden gekozen,
is even secuur. Zij bepaalt in hoge mate de mogelijkheid om de ruimte als een
kunstwerk uit te bouwen. Formeel gezien is de keuze van het materiaal hiervoor
onverschillig. In zijn meest consequente gebouwen gebruikte Mies van der Rohe
glas als bekledingsmateriaal, aldus meteen een uitdrukking gevend aan een heel
bepaalde geestelijke instelling: zoals in het Oosten wordt ook hier de natuur in de
ruimte-ervaring betrokken.
Naast het skin and skeleton-principe gaat Mies van der Rohe bij zijn werk steeds
uit van een laatste, ondeelbaar element, waaruit de gehele plattegrond wordt
opgebouwd. Deze werkwijze komt weer overeen met de Japanse bouwmethode,
die haar architectonische wetmatigheid vindt in de kleinste Japanse bouweenheid:
de tatami. De tatami zijn de vloermatten die de bodem van de woning volledig
bedekken. Zij bestaan uit een bed van geperst rijststro van ongeveer 4 cm dik met
er over heen een biezen mat. Deze is zo geweven, dat smalle parallelstroken
ontstaan. De stroken worden Me genoemd en dienen als maatstaf voor het opstellen
van de benodigdheden voor de theeceremonie. Sinds eeuwen bewaren deze
vloermatten dezelfde standaardmaat van 6 bij 3 voet. Aan de langszijde zijn zij met
een zwarte boord afgezoomd. Door nu de langszijde van een mat tegen de smalle
kant van een andere te leggen ontstaat een ritmische afwisseling in de geleding
van de bodem. Het grondplan van een huis is dus niets anders dan een net van
tatami. Hun aantal en schikking wijzigt zich naar de eigen bestemming van elke
kamer. Men spreekt van vier, zes, acht of meerdere mattenkamers. De boorden
van de tatami vormen het raster voor een bestudeerde inrichting van de plattegrond.
Naargelang de geestelijke of materiële betekenis van de ruimte wordt deze bepaald
door het aantal tatami-rechthoeken. Pijlers staan steeds op de hoek van een tatami.
Aldus vormen de vaste verhoudingen van de tatami de maat van het hele gebouw.
Zij zijn de modulor van de klassieke Japanse architectuur. Licht gewijzigd vinden
wij de maten van de tatami ook in de opstand terug. De oppervlakte van een
schuifdeur b.v. is ongeveer gelijk aan die van een bodemmat. De hoogte van een
kamer is aangepast aan de grootte ervan. De hoogte van de meestal niet
veranderlijke bovenste wandvlakken is gelijk aan de breedte van een tatami. Het
balksysteem is zo dat de ruimte-indeling door middel van verplaatsbare wanden vrij
blijft.
De tatami is echter meer dan een louter architectonische maat. Zij is de cel van
de Japanse levenswijze. Zij is de plaats voor het zitten, het mediteren, het eten, het
slapen. Terwijl het zitten bij ons een aangelegenheid is van gerieflijkheid en
gemakzucht, is het in het Oosten nog vervuld van een historische traditie en van
een innerlijk vormbewustzijn. Het is geen zuiver-lichamelijke aangelegenheid, doch
een zitten van lichaam, ziel en geest: voornamelijk een meditatiehouding. De uiterlijke
gebondenheid is uiting van een sterk gevoel van inwendige vrijheid. Alle bewegingen
zijn volkomen beheerst. De mens zelf wordt tot kunstwerk in het overwinnen van
een fysische drang. De ogenlijn van een zittende ligt natuurlijk lager dan bij ons.
Men zit op de tatami. Het perspectief van deze ruimten moet dan ook zittend worden
ervaren.
Met een gelijke zorg zoekt een architect als Mies von der Rohe voor ieder van
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Plattegrond week-end-huisje. Plano. Illinois. arch. L. Mies van der Rohe

zijn werken een laatste, strikt-noodzakelijk verhoudingssysteem, dat bij hem meestal
in een technisch element is vastgelegd. Zoals in Japan het grondplan groeit uit het
netwerk van de tatami, als de kleinst mogelijke levenscel, zo ontstaat bij Mies van
der Rohe elke plattegrond uit een herhaling va nde kleinstvastgelegde bouweenheid.
Daar de tatami de oercel van het wonen vormt gaat de vormgeving van een
Japans gebouw van de binnenruimte uit. De ruimte wordt niet gevormd door vier
starre wanden, maar door de leegte, welke hier een positieve betekenis krijgt. De
leegte wordt geschapen door het geraamte van steunende en dragende houten
balken. De constructieve afbakening van de ruimte geschiedt niet door een wand,
maar door stijlen en balken van een zelfde afmeting. De verticale stutten hebben
hier bijgevolg niet de sterke betekenis van een Griekse zuil. Zij zijn een deel van
het dak dat zij ondersteunen, en vormen een eenheid met het hele raamwerk
waardoor het gebouw wordt bepaald. De leegte die zij omsluiten, is het symbool
van het onvergankelijke. Zoals in de Japanse schilderkunst een schilderij niet alleen
bestaat uit de zwarte tekening, maar evenzeer uit het ongeschonden papiervlak, zo
wordt de architecturale ruimte niet alleen beleefd in het massieve en tastbare, maar
vooral in de lege ruimtelijkheid tussen dit massieve. Bij het bouwen is niet de
begrenzing van de drie dimensies beslissend, maar de leegte die door deze
begrenzing wordt geschapen, en die in het licht, de schaduw en de constructie haar
vorm krijgt. Daarom zijn hier geen meubelen en versieringen nodig, om aan de
woning een eigen, persoonlijke uitdrukking te geven. Een waarachtige bouwkunst,
zoals de klassieke Japanse architectuur, bereikt dit doel reeds door de vormgeving
van de lege ruimte op zichzelf, die door haar proporties, door haar wisselspel met
tuin en natuur, zo levendig en vormrijk is, dat zij vanzelf de meest volkomen
woonruimte vormt. De met rijstpapier bespannen schuifdeuren scheppen bovendien
de mogelijkheid om verschillende kleinere ruimten van elkaar en van buiten af te
schermen. Ze kunnen ook even gemakkelijk verplaatst of weggenomen worden,
zodat verschillende kamers in elkaar overlopen of de hele binnenruimte uitdijt tot in
de tuin.
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Plattegrond van keizerlijke villa Rin-un-tei 1:100

In Japan is het binnenhuis een deel van de kunstvol aangelegde tuin. Zoals het
huis, is ook de tuin een stuk door en voor de geest gevormde natuur. De bomen
worden als sculpturen behandeld. Bloemen zijn er niet, alleen planten, stenen, zand.
Dit alles symboliseert landschappen die de Japanners uit dicht- en schilderkunst
vertrouwd zijn en die hier in de meditatie als werkelijkheid worden geschouwd. Het
heuveltje met struikgewas en waterval wordt een berglandschap; de vlakke tuin
voor het beschouwen der maan wordt een groots dal of de zee; de kerselaar is
symbool van de lente, de esdoorn van de herfst; wit zand stelt het water voor,
wanneer een echte vijver niet mogelijk of wenselijk is; grote stenen zijn eilanden.
De groei van bomen en struiken is door mensenhand geleid. Maar dit verregaand
ingrijpen geschiedt steeds in de zin van de natuur, naar het Japanse stijlgevoel.
Alles ziet er toevallig uit, maar is in feite geordend naar de strengste wetten. Zo
vormen tuin en binnenhuis samen de Japanse woning. Ze wordt omsloten door een
bamboe-omheining. Een rechte stenen weg loopt buiten vóór de poort in een
kromming uit, als om een fijne terughoudendheid te suggereren tegenover het
kunstwerk dat men gaat betreden. Een klein pad leidt naar de woning, van waaruit
de tuin beschouwd en beleefd wordt, en verder naar het theepaviljoen, dat op zijn
beurt weer een nieuw uitzicht biedt op tuin en hoofdgebouw. Het pad is geen
wandelweg; het bestaat uit vlakke, los van elkaar liggende stenen in het gras of het
zand, en dient uitsluitend om het huis en het theepaviljoen te bereiken zonder de
tuin te schenden.
Alle Japanse gebouwen hebben hun gemeenschappelijk voorbeeld in twee
prototypen: tempel en theehuis, waarmee bedoeld worden de tempelinrichtingen
welke de Japanse geest zelfstandig heeft toegevoegd aan de Oud-Chinese tempels
die zich van oudsher in Japan bevinden. Het theehuis, in tempel of tuin, is de plaats
van de feestelijke, in het centrum van de cultus staande theeceremonie. De priester
en de theemeester hebben het gerief voor de ceremonie meestal eigenhandig
vervaardigd. De theemeester knielt op de vloer en leidt de ceremonie ongeveer
zoals bij ons een recitant een gedicht opzegt. Daarbij is iedere beweging volkomen
uitgemeten en toch volkomen natuurlijk. De hele ceremonie

Streven. Jaargang 10

874
en de ruimte waarin ze zich afspeelt, dragen een streng objectief karakter.
Alleen de tokonoma, de beeldnis, die als een heiligdom wordt aangezien, geeft
aan het theehuis een persoonlijk cachet. Zij is ee gewijde plaats voor het ophangen
van de kakemono. In de schilderingen en gedichten, welke op deze banderol
aangebracht worden, en in het kunstvol schikken van de bloemen in deze nis, kan
de gastheer zijn persoonlijkheid uitdrukken. Door de tokonoma verkrijgt de hele
ruimte aldus een geestelijk en artistiek zwaartepunt.
Het meest volmaakte voorbeeld van deze bouwkunst is het keizerlijk
Katsura-paleis, ook Katsura-theehuis genoemd, in Kyôto uit het begin van de 17e
eeuw. Hier hebben Japanse vaklui, die zelf priester waren of de plannen uitvoerden
van de in het Zen-Boeddhisme opgeleide bouwmeesters, met de grootste
zorgvuldigheid en kunstvaardigheid, een meesterwerk van materiaal- en
vormbeheersing geschapen. Zij brachten het tot een verbazende volmaaktheid in
de juiste keuze en de bewerking van de aan te wenden boomstammen. Het hout
werd hier behandeld met een nauwkeurigheid die zeer dicht staat bij onze
metaalbewerking. Het werd echter nooit geslepen noch gepolijst. De verbondenheid
van de vakwerkman met het materiaal werd een boeddhistische deugd. Nadrukkelijk
ervaart de bezoeker dat dit gebouw niet voor een louter materieel doel of voor een
soort geestloos comfort is opgetrokken, maar van uit een geestelijke conceptie, die
ten slotte het geheim is van alle echte bouwkunst.
Wij hebben gewezen op het werk van Ludwig Mies van der Rohe, omdat dit werk,
op een uitzonderlijke wijze, de actualiteit van de Japanse architectuur voor ons
aantoont, zonder er rechtstreeks de invloed van te hebben ondergaan. Ook hij bouwt
zijn vorm op van uit de kleinste bouwkundige eenheid, gaat uit van een binnenruimte,
werkt met een open plattegrond, zet zijn gebouw op pijlers, laat een duidelijk
onderscheid zien tussen skin and skeleton.
De Japanse architectuur prikkelt ons tot een nieuwe bezinning op de geestelijke
fundamenten van ons bouwen. Wij hoeven niet de Japanse geest in onze gebouwen
gestalte te geven. Maar nu onze moderne architectuur zo openlijk de Japanse
opvattingen benadert, loont het wel de moeite de geestelijke achtergrond van het
Japanse tempel- en theehuis nader te leren kennen.
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Literaire kroniek
Het heroïsme in het werk van Gaston Duribreux
F. van Vlierden
‘Je bent veel beter dan een goed mens, je bent een sterk mens’.
(Tussen Duivel en Diepzee, p. 291)
HET werk van Gaston Duribreux vertoont een merkwaardige evolutie. Tot 1950 lijkt
hij van het vissersleven en de zee een exclusief jachtterrein te willen maken. Het
beste boek van deze periode is wellicht De Roeschaard, a.h.w. een synthese van
wat deze schrijver aan de inspiratie van de zee te danken heeft. Maar de horizont
van zijn wereld wordt dan opeens verruimd door de twee groots opgezette romans
welke hij aan de oorlog wijdt: De grote Hemme (1914-1918) en De zure Druiven
(1940-1945). In zijn twee volgende romans, Tussen Duivel en Diepzee en Schipper
Jarvis, die op hun beurt als een dyptiek kunnen doorgaan, bestaan de twee werelden
naast elkaar, die uit zijn vissersromans en van de mensen welke door de oorlog
getekend zijn. Ten slotte sluit het recente tweeluik der beide ‘Parabels’, De Parabel
van de gehate Farizeeër en De Parabel van de geliefde Tollenaar, zijn werk voorlopig
af. De verschuivingen naar stof en uitwerking beantwoorden ongetwijfeld aan een
stroming in de diepte, die ons het duidelijkst wordt geopenbaard door een onderzoek
naar wat terzelfdertijd dominerend en typisch is in Duribreux' romans: het heroïsme
als levenshouding.
Alle hoofdfiguren behoren tot het ras der sterken, der mensen uit één stuk, der
strengen, der helden, der rigoristen, die geen zwakheid dulden, noch in zichzelf,
noch bij anderen. In De Roeschaard gaat Manjerik, zodra hij vernomen heeft dat
zijn vader destijds vermoord werd, zonder omwegen en onverbiddelijk de weg op
van wat hij als zijn dwingende plicht beschouwt. Hij krijgt als verwijt te horen: ‘Gij
kunt geen zwakheid begrijpen! Ge weet niet wat het is, gebroken in weke armen te
liggen....’. ‘Ik ben gekomen om u te zeggen dat vader vermoord werd, en dat hij
moet gewroken worden’ (p. 35). De Mankepoot van De grote Hemme is uit hetzelfde
hout gesneden: ‘Hij was gedoemd om zijn eigen vastheid te bewaren en daarna in
klaarte te staan. Dat gaf hem die rusteloosheid’ (p. 228). In Tussen Duivel en Diepzee
zegt Degraeve tot de zwakke Willems: ‘Je moet kiezen en ik kan alleen zeggen
tussen wat je te kiezen hebt. Ofwel jezelf in alles volkomen gelijk geven en
goedpraten, blindelings je aangeboren impulsies volgen. Ofwel klaar zien in jezelf,
het leven werkelijk aandurven, maar je neigingen en hartstochten vaste regels
opleggen, waarvan je nooit afwijkt, hoe streng en onverbiddelijk zij voor u en ook
voor de anderen mogen lijken’ (p. 278). Schipper Jarvis trekt dezelfde scheidingslijn:
‘Men mag zijn eigen losse levenswijze niet toeschrijven aan een bepaalde tijd, dat
is een te gemakkelijke oplossing. Er zijn er die weliswaar ook uit deze tijd geboren
zijn, doch aan wie deze tijd van ontkenning geen aandacht schenkt, de ontelba-
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ren die, in deze wereld zonder houvast, een gelegenheid zien, of liever een
verplichting om openlijk of in de verborgenheid van henzelf, strenger en tuchtvoller
te leven dan in normale tijden’. En de ‘gehate Farizeeër’ ziet in de ruimdenkende
laksheid tegenover de zondaar ‘een benauwelijke vondst van deze tijd’, hij verkiest
‘de onveranderlijkheid en onverbiddelijkheid. Het moet effen en ordelijk zijn. De
oplossing niet even vaag en troebel als het probleem zelf’. Een strak ‘entweder-oder’
verdeelt de mensen in twee groepen, de tegenstelling zwak-sterk geeft de polen
aan die heel het magnetisch veld van Duribreux' werk beheersen.
Beschouwt men zijn rigoristisch-heroïsche figuren echter van naderbij, dan kan
men ze in twee onderscheiden categorieën onderbrengen: aan de ene kant, de
primitieve, instinctief van uit een sibbegeest handelende mannen van het vissersvolk;
aan de andere, de meer bewuste, zelfstandig, koel en ordelijk handelende
wilsmensen uit de oorlogsromans. Dit logisch onderscheid is, in de ontwikkeling van
Duribreux' werk, aldus tegelijk een chronologisch onderscheid: de eerste
levenshouding komt in zijn werk het eerst aan bod.

Het mythisch heroïsme
De vissers uit de eerste romans worden beheerst door wat Duribreux hun
‘oergevoelens’ noemt (hoe vaak komt in deze boeken het prefix ‘oer-’ voor!). Men
kan er een soort van atavismen in zien, van een troebele, mytische aard, die
voortspruiten uit het ondoorzichtige gebied van bloedverwantschap,
gemeenschappelijk belast verleden, vaag bewuste saamhorigheid, waarin de
hechtste solidariteit en de brutaalste veten hun verklaring vinden. Een woeste mystiek
van de zee, welke deze mensen afzondert van al wie niet tot hun clan behoort.
De beste illustratie van die ‘apartheid’ is wellicht de xenofobe afzondering van
het leven op een eenzame boot. Tussen Duivel en Diepzee en Schipper Jarvis
spelen zich af op een boot (in één dag). In zekere zin was dit al het geval in De
Roeschaard. Telkens gaat het om een moord, die moet worden gewroken of
opgehelderd, of om een dood, welke in de psyche van elk lid van de bemanning
iets losslaat uit een ver en ogenschijnlijk vergeten verleden. ‘Ze staan in groep bijeen
en als een volmaakte “kroeg” voelen ze gemeenschappelijk veel dingen: de boot,
de luchtgesteldheid, het hangende en onverwachte gebeuren waarop een bemanning
gezamenlijk en zwijgend reageert. Over enkele ogenblikken, op de kaai en in de
stad, zullen ze hun maatschappelijk verschil weer aannemen en hun strijd hervatten’
(Roeschaard, p. 152). In Tussen Duivel en Diepzee denkt Degraeve: ‘Aan de
beklemming die van de zee uitging, was niet te ontkomen, doch hij moest weten
dat het een beklemming was. Niet in de waan verkeren dat er niets anders meer
ter wereld bestond dan een groep opgejaagde mensen, midden in de gruwzame
eenzaamheid, gewrongen tussen duivel en diepzee’ (p. 160). Ook in Schipper Jarvis
ligt, verloren op een stormachtige zee, een vijftal mensen, gevangen in de betovering
van het schip. Wellicht heeft Duribreux dergelijke besloten situaties nodig om zijn
verhalen streng af te ronden, maar meer nog worden ze gerechtvaardigd uit een
innerlijke noodzaak van zijn vissersfiguren zelf, welke door de ‘Roeschaard’, de
kwelduivel van de schippers aan wal, naar de boot worden gedreven. ‘Waarom op
een boot?’ vraagt men aan Manjerik. ‘Daar zijn we vrij en op ons eigen’ antwoordt
hij’ (p. 114).
Er bestaat een verband tussen die boot en hun gemeenschappelijk verleden.
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Het verleden klopt in het bloed van deze ‘oernaturen’ en spookt in hun herinneringen:
onopgehelderde en gemeenschappelijk bedreven misdaden, smokkel en moord,
schragen hun donkere solidariteit. Wanneer Manjerik uitgaat om de moordenaar
van zijn vader te ontmaskeren, zoekt hij allen op die van de verjaarde moord weet
hebben. Zijn dwingende plicht spruit voort uit het recht van het bloed, hetwelk een
absoluut beginsel is waarover de visser niet redeneert. In Tussen Duivel en Diepzee
wordt een moord het vertrekpunt van een verbeten onderzoek naar het verleden:
roekeloos en zonder respect doorwoelt Degraeve de verborgen herinneringen der
vissers tot alles wordt blootgelegd. De dood van Patrouille in Schipper Jarvis is voor
de anderen de aanleiding om in dromen en gesprekken het gemeenschappelijk
verleden op te rakelen, terwijl Jarvis, - en hierin verschilt hij van Degraeve - aanvaardt
dat de mensen hun eigen oergevoelens en geweten hebben, waarmee hij zich niet
wil inlaten.
Echo uit een zwaar verleden, is de centrale daad van Duribreux' verhalen meestal
een moord, een bloedwraak, een onverbiddelijke vendetta. Wraak beheerst heel
de handeling in De Roeschaard. Instructieve bloedwraak bezielt de Mankepoot uit
De grote Hemme: ‘Hij klampte zich vast aan een onafwendbare noodzakelijkheid.
De vreemde man met die visioenen, met die kennis in zijn ogen, mocht niet leven!
Ze drongen allen rond hem, de duistere schimmen van zijn geslacht’ (p. 235). Telkens
is deze wraak een dwingende opgave, een in het bloed geschreven fataliteit. ‘Ik heb
mijn eigen wetten, de wetten van de zee’, zegt Manjerik. In hun vissersmystiek
transcendeert de Zee als het ware zijn persoonlijke houding. Dit sluit echter de
persoonlijke verantwoording niet uit. Van Mankepoot wordt gezegd: ‘Om de ontroering
te boven te komen, als voedsel voor zijn innerlijk leven, was voor hem die
onmiddellijke daad onontbeerlijk, de daad die met zijn aard overeenstemde’ (p. 311).
Wanneer zulk een verantwoording echter niet alleen meer door de auteur zal gegeven
worden, maar door de helden zelf wordt ingeroepen, dan staan we voor een nieuw
mensentype: dat van Degraeve, Jarvis, e.a.
Schip, verleden, wraak. Er is een vierde component van de primaire
vissers-psychologie die met de andere samenhangt: het geweten. ‘Dat teruggrijpen
naar het verleden, dat herleven wat zij vroeger hadden ondergaan, verzwaarde en
vertroebelde hun handeling van het ogenblik’ (Tussen Duivel en Diepzee, p. 162).
Vroeg of laat meldt het verleden zich aan voor het geweten. ‘Elke beweging die een
mens maakt, heeft haar weerslag, elke geste duikt eens in de herinnering weer op
en wordt vroeg of laat voor het geweten gedaagd’ (ibid., p. 183). Maar niet zo gauw
is de wraak gepleegd, of de daders vinden hun gemoedsrust weer. Manjerik gaat
het boek uit met de volgende zin: ‘Glimlachend nadert hij met een groot blij gelaat
vol vergetelheid’ (p. 206). Samoens, de moordenaar uit Tussen Duivel en Diepzee
heeft een gelijksoortige ervaring: ‘Samoens heeft zijn daad natuurlijk en rechtvaardig
gevonden en het begrip van de misdaad is hem vreemd gebleven’ (p. 275). Jarvis
weet dat deze mensen een eigen moraal hebben, en, ofschoon hij er zelf vreemd
tegenover staat, respecteert hij hun zeden en gewoonten. Degraeve niet, hij heeft
ze door zijn verbeten onderzoek in zekere zin ontluisterd en onteerd. En hij voelt
zich schuldig omdat hij zo brutaal in die atavistische verhoudingen is ingedrongen.
‘Als mens tegenover mens heb ik gefaald’ (p. 276). Zijn gerechtigheid - de juridische
- lost niet alles op. Hij heeft ‘het bewustzijn dat als je eenvoudig de gerechtigheid
toepast, het lijden van de anderen zich op je wreekt’ (p. 284). Eens te meer
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staan we hier op de grens tussen de oerwereld en die van de bewuste mens, welke
zich op dit keerpunt van Duribreux' ontwikkeling aanmeldt.
De strakke levenshouding van de primaire mens vindt haar verantwoording in zijn
eigen levensbeeld: het bestaan van een afzonderlijke gemeenschap van vissers,
met eigen wetten, die van de zee, met eigen moraal, die de bloedwraak omvat, met
eigen gerechtigheid voor misdrijven waar zij alleen weet van hebben. Deze
gerechtigheid passen ze toe, onbewust voortgedreven door hun eigen aard, - en
zo draagt zelfs de wraak tot hun katharsis bij, - echter ook in naam van een
rechtvaardigheidsbeginsel dat zij vaag aanvoelen maar dat boven hun eigen
individuele daad uitstijgt. Hun heroïsme is er een dat geen persoonlijke
verantwoording vraagt.

Het stoïcijns heroïsme
De meer bewust levende helden komen allemaal uit Duribreux' andere inspiratiebron,
de oorlog. Ze leiden een even streng en standvastig leven als hun soortgenoten uit
het vissersleven. Maar hier is geen sibbegeest meer, geen bloedwraak, geen
gemeenschappelijk aanvaarde code, geen primair instinct. Hun heroïsch rigorisme
moet een andere basis vinden, al was het maar omdat zij zich bewust tegenover
het leven affirmeren. ‘Zij (de vissers) zijn dragers van een andere continuïteit.... iets
fataals en instinctmatigs, in sterke tegenstelling met Jarvis' opgedrongen orde’. Met
die laatste bepaling: ‘een opgedrongen orde’, wordt de toonaard van hun heroïsme
aangegeven.
In De grote Hemme bestaan de twee werelden reeds naast elkaar. De Mankepoot
en Isidoor behoren nog tot de ‘verwilderde telgen van het zuivere sterke ras’, maar
naast hen staan hier figuren die zich op de rand van deze wereld bewegen. Armbrust,
de Duitse officier b.v., kondigt de latere helden aan: ‘Het gaat over zijn leven, dat
geen nasleep heeft, geen onvoldaanheid, dat door zijn gelijkmatigheid zelf al het
verdere nadenken uitsluit. Een leven dat de daad vindt als enige ontknoping en dat
eenvoudig opgenomen wordt en gelijkgeschakeld met de Grote Orde, waarin alle
vergane dingen berusten’. ‘Het moet effen en ordelijk zijn’ zegt, veel later, de gehate
Farizeeër. Dolfijn, de jeugdige weerstander uit De zure Druiven, wordt op dezelfde
wijze beschreven: ‘Hij wil de continuïteit in het dienen, zoiets als de eeuwig levende
geest van verzet, ontrefbaar en steeds werkzaam’ (p. 216). Deze ‘continuïteit’,
‘gelijkmatigheid’, ‘effenheid’ is een slogan welke we in de mond van alle helden
dezer tweede categorie weervinden: wat Lust noemt ‘overmatige orde, tot wreedheid
gaande, tegenover zichzelf’, noemt Jarvis: ‘De trouw, de trouw aan mijn verleden,
mijn aard en mijn begrippen, aan de onweerhoudbare continuïteit van mijn bestaan’.
Deze Orde is duidelijk van een abstractere aard dan de oergevoelens der vissers,
hier gaat het denken aan de daad vooraf, al moet het op het ogenblik van de
handeling ook weer wijken. Het gemotiveerde heroïsme bestaat vooral in het strak
en onverbiddelijk doortrekken van een gedragslijn die men eenmaal verkozen heeft
te volgen.
Naast de continuïteit en de strakke orde is de geest van verzet een belangrijke
component van deze levenshouding. Het verzet is op de eerste plaats gericht tegen
de vorige generatie, op het dubbele plan der erfelijkheid en der levenshouding, en
tegen de geest van de tijd door de vorige generatie geschapen. De titel zelf van de
roman De zure Druiven concretiseert de verhouding tussen de
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generaties. Een zwakke hysterische invalide zegt over zijn doodgewaande zoon:
‘Hij kon zijn lot niet ontgaan! Mijn fatum moest volbracht worden. Hij was getekend
zoals alles getekend is dat ik aanraak.... Ik heb zure druiven gegeten, daarom zijn
jullie tanden stomp! Jullie moeten boeten, omdat je loten van mij zijt!’ (p. 299). Voor
zijn zoon Etienne is deze erfelijkheid een obsessie, waaraan hij dreigt ten onder te
gaan. Maar Dolfijn spreekt het bevrijdende woord: ‘Wij zijn aan onze ouders niet
vastgegroeid als Siamese tweelingen, die moeten sterven de een met de ander!
Wij hebben het recht ze te wantrouwen, en ons tegen hen te verdedigen’ (p. 337).
Triphon, zijn vriend, wil zelfs zelfmoord plegen uit verzet: ‘Mensen verdienen niet
meer ons te hebben! Ze zijn ons onwaardig! Wij willen geen kinderen meer van hen
zijn en om hen te straffen zullen we onszelf doden’ (p. 360).
Is deze geest van verzet niet in strijd met de hang naar continuïteit? Neen,
continuïteit zoeken de jongeren in de voorbeelden van hen die vroeger zelf een
strakke gedragslijn volgden. Dolfijn vindt steun in zijn bewondering voor zijn vader:
‘In deze bestendigheid van zijn gevoelens heeft hij zich gehandhaafd tot het uur
van zijn dood, en dat rechtvaardigt hem’ (p. 220). Maar horen dergelijke voorbeelden
niet tot de uitzonderingen in een tijd van algemene laksheid? ‘Voor België en voor
de hele beschaafde wereld moeten wij, jongeren, vijf en twintig jaar gebrek aan
heroïsme en ingewortelde lafheid goedmaken. Ons eerste doel is te strijden tegen
de laffe grote mensen, onze opvoeders....’ (p. 40). Eenzelfde geest van verzet bezielt
de Oostfrontstrijder van Dijlstadt. Aan zijn oudleraar, die bekent, geen held te zijn,
antwoordt hij: ‘Zo zijn wij uw slachtoffers geworden! Ik vooral. Ik wilde geloven aan
iets groots en enkelvoudigs, aan iets dat scherp omlijnd was, en dat hebt u mij nooit
gegeven. Ik stond open voor elk ideaal, doch vruchteloos’ (p. 121). Het is zonder
meer duidelijk dat Witte Brigade of Zwarte Brigade in dit verband slechts toevallige
fronten zijn, en dat de geest van heroïsch verzet een diepere verwantschap bewerkt
tussen de helden van de verschillende kampen. Van Dijlstadt geeft zich daar
rekenschap van: ‘Bijwijlen, en ondanks zijn uniform, verschilde hij niet meer van de
andere jongens, alsof dezelfde leeftijd, een grond van eendere gevoelens en
opvoeding, een gezamelijke houding tegenover de raadselen van het leven een
onverwachte en broederlijke gelijkenis tussen hen had teweeggebracht’ (p. 356).
Hij zal zijn leven geven om zijn vrienden, die weerstanders zijn, te laten ontsnappen.
Iets gelijksoortigs had Degraeve al eerder gezegd tot de vroeger Duitsgezinde
Willems: ‘Uw geschiedenis verschilt niet zoveel van de mijne, al stond ik aan de
andere kant’ (Tussen Duivel en Diepzee, p. 173). Bepaalde ostracismen tegen De
zure Druiven zijn dan ook onbegrijpelijk. Het verzet, waarover hier sprake, is een
verzet tegen de tijd: ‘Er zijn er die.... in deze wereld zonder houvast een gelegenheid,
of liever een verplichting zien om.... strenger en tuchtvoller te leven dan in normale
tijd’. En dit rigorisme tegenover de tijdgeest culmineert in de jongste figuur van De
gehate Farizeeër, die ook in de laksheid ‘een benauwelijke vondst van deze tijd’
ziet.
Zijn de twee hoofdkenmerken van het rigorisme, continuïteit en verzetsgeest,
voldoende om het te verantwoorden? Het lijkt voorlopig een postulaat, een soort
categorische imperatief. Maar biedt een dergelijk stoïcisme het houvast dat men er
aan vraagt? Vindt het ook een rechtvaardiging buiten zichzelf?
Dolfijn heeft zijn mond vol met uitdrukkingen als: ‘Stand houden, wij moeten ons
handhaven’ (p. 335). Degraeve zegt tot Willems: ‘Ik heb je niet ge-
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holpen uit menslievendheid, maar om mijn eigen levenswijze te bekrachtigen’ (p.
171). En Jarvis verricht een gelijksoortig menslievend gebaar om eenzelfde reden,
‘zonder liefde en zonder haat’. Verraadt zulk een motivering niet een bijna exclusieve
belangstelling voor zijn eigen levenshouding, voor zichzelf tenslotte. Een
fabriekswachter in De Zure Druiven zegt ergens: ‘Ik zet voort.... mijn vader’, en dit
lijkt hem een voldoende wettiging van zijn houding. Dolfijn zegt over de strenge
levenshouding van zijn vader ‘dat rechtvaardigt hem’. Degraeve ook wil zich
‘rechtvaardigen’: ‘Wij mogen niet schommelen tussen de twee, niet afwijken of
anders.... hebben we geen rust en geen evenwicht meer’ (p. 279). In de zelfkastijding
vindt hij ‘genezing’. En als sluitstuk van heel zijn activiteit op lichtschip B: ‘Ik heb
mezelf geaffirmeerd. Dat is alles wat ik van de zee verlangde’ (p. 290). Jozefa, zijn
verloofde zei: ‘Wij moeten de.... ongeschondenheid van onze gevoelens bewaren’
(p. 150) en ‘het gaat over.... de integriteit van onze gevoelens’ (p. 151). Hijzelf schrijft
haar: ‘De integriteit van onze gevoelens blijft bewaard’ (p. 159). En over zijn liefde
voor haar zegt hij: ‘Zij mag mijn vrede en de ongenaakbaarheid van mijn gedachten
niet hinderen’ (p. 286). De beste verantwoording geeft hij waar hij zegt: ‘Al wat een
mens verricht, het mag goed of slecht zijn, heeft geen andere bestemming dan
hemzelf en komt eens onvermijdelijk op hem terug.... Alles moet teruggenomen
worden en tot orde gebracht eer de mens rust kan nemen’ (p. 276). Het resultaat
van die houding zal zijn ‘een heerlijke gevoelskalmte’. Het zuiverste wordt de houding
van Degraeve, Jarvis en anderen beoordeeld door Degraeves kapitein: ‘Je bent
veel beter dan een goed mens. Je bent een sterk mens’ (p. 291). Degraeve, Jarvis,
meer nog dan Dolfijn en van Dijlstadt, zijn de incarnatie geworden van een stugge,
om haarzelfswil beoefende heldhaftigheid, bijna een heidens stoïcisme: gestrengheid
en een niets ontziende zelfbevestiging houden hen overeind, ongenaakbaar en
rustig, te midden van een decadente tijd. De om haarzelfswil beoefende
heldhaftigheid vinden we terug in de bravourstukjes, zonder praktisch doel, ja, vaak
ten koste van het doel, welke in Duribreux' verhalen zo vaak voorkomen. Triphon,
door van Dijlstadt gewaarschuwd dat zijn groepje ‘verbrand’ is, gaat zijn vrienden
niet verwittigen nu het nog tijd is, maar verliest zijn kostbare tijd in een prachtig-dierlijk
tweegevecht met de Oostfrontstrijder in de duinen. Degraeve loopt twee maal het
gevaar te verdrinken, waarvan hij de eerste keer alleszins zelf als een domheid
beschouwt. De jonge Ghouwy, die zijn vader komt redden, vergeet hem voor het
genot van het gevecht. Degraeve vindt in dit gratuïte heroïsme zelf ‘iets belachelijks’.
Krijgt zulke heldhaftigheid inderdaad geen narcissistisch kleurtje? En is dit niet de
reden waarom het heroïsme van Duribreux' helden ons niet helemaal kan voldoen?
De Degraeve's en de Jarvis' leven te zeer van uit hun verleden, ze zijn als
gehypnotiseerd door dat verleden, gefigeerd in hun zelfbevestiging. Daarom staan
de jeugdige figuren misschien dichter bij ons, de jeugd heeft nog een toekomst voor
zich: Dolfijn, maar vooral van Dijlstadt, die in zijn sublieme offerdood het prototype
is geworden van het heroïsme dat zichzelf, het eigen leven, wegschenkt. Wellicht
reikt ook het heroïsme van Degraeve tenslotte toch nog boven een strakke
zelfbevestiging uit, waar hij zegt: ‘Wat ik op sociaal gebied bereikt heb, mijn bijdrage
tot de orde en de gerechtigheid, en de beloning die ik rechtmatig zou mogen
verwachten, is van weinig belang. Alleen wat dient voor het goede van onze ziel en
de echte waarde van ons leven’ (p. 285). Ondanks alle vaagheid in de formulering,
wordt hier wellicht aan het heroïsme een red-
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plank toegestoken: zo niet een concreet doel, dan toch een transcendente geestelijke
waarde van het leven. De heroïsche levenshouding stijgt boven de held uit en wordt
a.h.w. gesublimeerd. Het probleem wordt daardoor geweldig verruimd en verdiept.
De held die, om zijn eigengerechtig rigorisme te verantwoorden, geconfronteerd
wordt met de hoogste geestelijke waarden van het leven, ja, zich voor Gods aanschijn
ziet geplaatst, krijgt gestalte in de laatste grote figuur die Duribreux tot nog toe
geschapen heeft: de gehate Farizeeër. De dyptiek van de twee parabels, waarvan
de titels zelf reeds revelatief zijn, is iets geworden als, men vergeve ons deze
anticipatie: de crisis van de zelfrechtvaardiging voor God.

Het heroïsme van de Farizeeër
De cultus van de zondaar in de literatuur van onze tijd vloekt met Duribreux' cultus
van de sterke mens die zichzelf rechtvaardigt. Op deze tegenstelling zijn zijn laatste,
kortere verhalen gebouwd. Telkens van uit een ander standpunt, dat van de zwakke
zondaar en dat van de strenge rechtvaardige, wordt gezocht naar de verantwoording
van de heroïsche levenshouding. Men kan moeilijk verwachten dat Duribreux het
probleem van het geweten tegenover God zou uitputten. Zijn bedoeling lijkt slechts
te zijn geweest, de uiteindelijke redding van de zondige mens te toetsen aan de
slechte faam welke de rigorist, niet alleen in de literatuur, doch ook in de algemene
opinie geniet. De Parabel van de gehate Farizeeër en De Parabel van de geliefde
Tollenaar wijzen beiden op een bewust gewilde confrontatie tussen Duribreux'
levensbeeld en de gangbare opvatting. Eigenaardig is daarbij, dat zelfs in De Parabel
van de geliefde Tollenaar, tegen de conceptie van het verhaal in, de Farizeeër
opnieuw hoofdfiguur is geworden. De twee ‘Farizeeërs’ verschillen echter van elkaar.
De eerste was ten slotte tot het inzicht gekomen ‘dat de zondaar de beminde van
God was en hij alleen de verslagene’. Dit voor Duribreux' vroegere bravourhelden
verrassend nieuw inzicht spreekt echter niet meer uit de tweede parabel. Daar
volhardt de Farizeeër in ‘zijn heldhaftige hopeloosheid’. Al verzet hij zich uitdrukkelijk
tegen een Calvinistisch predestinatiegevoel, van een zeker Jansenisme (waarvoor
men eventueel een geografische verklaring kan suggereren) is zijn strakke
standvastigheid niet vrij te pleiten. Het menselijk bestaan kan, naar zijn overtuiging,
niet gebaat zijn met, noch bestand tegen ‘deze vereniging van liefde en haat, kwaad
en goed, hoop en liefde, zonde en genade’. Hij blijft voorstander van zijn ‘vreselijke
orde’, ofschoon de ijselijke vrees hem bekruipt, dat God hem zal miskennen. Van
een priester krijgt hij te horen: ‘Echte mensen zijn geen helden’. Hoe ver staat dit
woord af van wat aan Degraeve gezegd werd: beter dan een goed mens, een sterk
mens.
De spanning tussen de zelfrechtvaardiging voor God en de vergevende genade
lijkt hiermee niet opgelost. Op het ogenblik zelf dat de auteur zijn heroïsme heeft
uitgepuurd wordt het voor goed problematisch. Voor zijn primitieve helden was zelfs
de bloedwraak geen probleem. Zij dachten niet na, hun daden pasten in hun primaire
moraal. De gecultiveerde mens, die uit de oorlogsromans naar voren treedt,
beredeneert zijn heroïsme, maakt het tot een autonome waarde, die haar
verantwoording in zichzelf vindt. Zijn heroïsme bestaat in een strak vasthouden aan
onveranderlijke normen, waardoor hij zijn persoonlijke integriteit handhaaft. Het is
van zijn instinctieve drijfveren ontdaan, en mist, een uitzonderlijke offerdood niet te
na gesproken, concrete doeleinden. Degraeve transcen-
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deert de steriele beperktheid van zulk heroïsme door er een bovennatuurlijke
draagwijdte aan te geven. Maar de Farizeeër, die zich vóór God, de laatste en
wellicht de enige rechtvaardiging geplaatst ziet, vraagt zich af of sterkte dan wel
degelijk beter is dan zwakheid, of een heldhaftig rigorisme wel het hoogste is wat
van de mens kan gevraagd worden. Met hém staan we voor een crisis der heroïsche
levenshouding. Blijkbaar verwerpt Duribreux de cultus van de zondaar in literatuur
en levensopvatting. Maar het pleit is niet beslecht. Duribreux' gedachte mondt uit
in de eeuwige ondoorzichtige paradox van de rechtvaardigheid en de barmhartigheid
Gods.
Op het vlak der artistieke schepping staat Duribreux voor de pijnlijke vraag of de
literatuur geen congenitale aanleg heeft voor de voorstelling van het kwaad. Deze
aanleg is terzelfdertijd die van de mens, voor wie de oneindige verscheidenheid van
het kwaad veel produktiever lijkt dan het enkelvoudige goed. Zoals de levenshouding
van zijn helden, heeft ook Duribreux' artistieke vormgeving een hele evolutie
doorgemaakt. Zijn taal is van een retorische geladenheid in de eerste werken tot
een verregaande versobering gekomen. De formule van de parabel zelf betekent
een verstrakking van de compositie, die reeds door de voorgaande dyptiek was
aangekondigd. Uit zijn werken, die altijd geluisterd hebben naar een dwingend
eenheidsprincipe, heeft zich stilaan de tegenstelling sterk-zwak, rigoristisch-laks,
verscherpt, tot de overdrijving toe, in de wit-zwart-techniek der parabels. De
‘oernaturen’ die zijn eerste gestalten waren, hebben de plaats geruimd voor de
symbolische figuren zijner parabels: ‘de vrouw’ - ‘hij voelde zich een zinnebeeld’ ‘het was bijna symbolisch’ - ‘hij was de incarnatie der nooit afhoudende zonde’ enz.
In haar geheel is zijn kunst geëvolueerd van het brute concrete naar een soort
cerebrale abstractie. Zijn vroegere manier was die van Permeke: bonkig, stoer, dik
in de verf. Zijn jongste figuren horen, in hun lineaire strakheid eerder thuis bij de
houtsneden van Masereel: scherp afgetekend, wit-zwart, programmatisch.
Duribreux' probleem lijkt te zijn, op artistiek vlak: de moeilijke harmonie te
verwezenlijken tussen een heroïsche levenshouding en de literatuur; op menselijk
plan: de spanning te harmoniëren tussen zelfrechtvaardiging en genade. Tot nog
toe heeft hij de unieke prestatie verwezenlijkt, in onze moderne roman burgerrecht
te verlenen aan de grootsheid, en, al deelt hij zowat de ‘splendid isolation’ van zijn
stugge romanhelden, zijn verschijning is een van de belangrijkste in onze na-oorlogse
letterkunde.
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Politiek Overzicht
Internationaal
DE toestand in het Midden-Oosten heeft de wereld in april in spanning gehouden.
In Jordanië woedde een binnenlandse twist, waarvan de betekenis de grenzen van
het land verre overschreed. Sedert dit staatje de banden met Engeland had
verbroken, was het aangewezen op de financiële steun van Egypte, Syrië en
Saoedi-Arabië. Het bleek echter, dat koning Hoessein op de beloften van de twee
eersten niet erg kon vertrouwen; alleen Saoedi-Arabië kwam spoedig over de brug.
Daarnaast had Hoessein politieke perikelen. De verkiezingen van vorig jaar oktober
hadden een meerderheid opgeleverd voor de linkse groepen. Onder leiding van
president Naboelsi dreigde Jordanië steeds meer onder communistische invloed te
geraken, ofschoon de koning fel anti-communistisch is. Zich aansluiten bij de
Westelijke mogendheden was voor Hoessein ook niet makkelijk, daar Israël westers
is en alle Arabische landen felle tegenstanders van dit land zijn. Tegenover deze
eensgezindheid staat echter, dat Syrië en Egypte zich graag stukken van Jordanië
zouden toeëigenen.
Hoessein kan rekenen op de steun van de Bedoeïenen in O.-Jordanië, terwijl de
linkse groepen vooral steun vinden onder de 750.000 Palestijnen, die in 1948 bij
het land zijn gevoegd. Dit aantal vormt ongeveer de helft van de totale bevolking
en onder hen zijn 450.000 Arabische vluchtelingen. Deze totaal verpauperde massa
kan elk ogenblik à raison van enkele centen omgezet worden in een leger van de
straat. De koning forceerde een beslissing. Naboelsi werd tot aftreden gedwongen.
Er werden drie formateurs versleten, voordat Khalidi er in slaagde een nieuw kabinet
te vormen, waarin Naboelsi echter als minister van Buitenlandse Zaken was
opgenomen. Dit compromis was geen lang leven beschoren. Naboelsi streefde ook
nu naar vriendschappelijke betrekkingen met Rusland en een federatie met Egypte
en Syrië. Na negen dagen dwong Hoessein het kabinet tot aftreden. De staat van
beleg werd afgekondigd en daar het gevaar voor een ingrijpen van Syrië groot leek,
verklaarde koning Feisal van Irak steun aan Hoessein te zullen verlenen. Ook
Saoedi-Arabië verklaarde geen Syrisch ingrijpen te zullen dulden. Wel vloog president
Koewatli van Syrië naar Egypte en vandaar met een vertegenwoordiger van Nasser
naar Saoed, maar tot verdere actie gingen zij niet over. De V. St. waren eveneens
sterk geïnteresseerd in de Jordaanse gebeurtenissen. President Eisenhower achtte
de situatie zo critiek, dat hij een Amerikaans smaldeel naar het O-deel van de
Middellandse Zee dirigeerde om ‘vrienden gerust te stellen en vijanden te
weerhouden’.
In Jordanië werd inmiddels een nieuwe regering zonder linkse elementen gevormd
o.l.v. Ibrahim Hasjem. Zij verklaarde een aanbod van financiële hulp van de V. St.
te willen aanvaarden, mits er geen voorwaarden aan werden verbonden, waardoor
het land zijn onafhankelijkheid zou bedreigd zien. Tevens verklaarde zij noch
diplomatieke betrekkingen met Rusland aan te gaan, noch zich aan te sluiten bij
het Pact van Bagdad.
De situatie in het Midden-Oosten is nu enigszins gewijzigd ten gunste van het
Westen. Wel protesteerde de Sovjet-Unie tegen Amerikaanse inmenging in de
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binnenlandse aangelegenheden van Jordanië, maar zij heeft er zich blijkbaar voor
het ogenblik bij neergelegd, dat de communistische invloed in deze streken een halt
is toegeroepen.
Behalve dit succes hadden de V. St. begin april reeds een overeenkomst gesloten
met Saoedi-Arabië, waarbij het gebruik van de luchtbasis Dahran voor 5 jaar werd
verlengd in ruil waarvoor koning Saoed oorlogsmateriaal en hulp bij de opleiding
van zijn strijdkrachten zou krijgen. Bovendien had de speciale afgezant, Richards,
die het Midden-Oosten afreisde om de Eisenhower-doctrine te verduidelijken, in
acht landen succes.
De verliezer in de Jordaanse crisis is Nasser. Egypte en Syrië zijn in een isolement
gedrongen en dit betekent, dat de droom van Nasser om als Arabisch leider te
fungeren door hem wel kan worden opgegeven.
Tegenover dit verlies staat voor Nasser winst in de kwestie van het Suezkanaal.
Einde maart stelde Nasser een plan op voor het beheer van het kanaal, waarbij hij
zich niet stoorde aan de 6 door de V.N. aangenomen principes. Bijna een maand
heeft de Amerikaanse ambassadeur in Egypte, Hare, geprobeerd verandering in
het Egyptische standpunt te brengen, maar praktisch zonder enig succes. Tijdens
deze onderhandelingen adviseerden verschillende regeringen de reders geen gebruik
te maken van het kanaal. Hierdoor werd dit, toen het reeds op 9 april geheel vrij
was, toch nog tamelijk weinig gebruikt. Deze boycot is voor Nasser niet prettig. Al
zijn mooie beloften - b.v. bouw van de Assoeandam - hebben iets te maken met de
inkomsten van het kanaal. Als hij in het binnenland de toestand niet kan verbeteren,
zou zijn positie wel eens gevaarlijk kunnen worden. Tegenover de Amerikaanse
aandrang hield hij echter het been stijf en tenslotte brachten de V. St. rapport uit
aan de Veiligheidsraad, waarin zij adviseerden Nasser een proefperiode toe te
staan. In die tijd zou hij kunnen bewijzen, dat het kanaal volgens zijn plan beheerd
kan worden op een manier, die ook aanvaardbaar is voor de andere landen. Zelfs
nu hopen de V. St. evenals Hammarskjöld nog op Egyptische concessies bij verder
overleg. Het sterkste verzet komt van Frankrijk. Het ziet in het plan slechts een
dictaat van Nasser, die bovendien geen Israëlische schepen door het kanaal wil
laten varen. T.a.v. dit laatste punt willen de V. St. op een geschikt ogenblik een
proefschip naar Suez sturen. Het is te hopen, dat dit niet een uitstel ad calendas
Graecas zal zijn. Verder is het Westen bezig het enige wapen - de boycot - uit
handen te geven. De scheepvaartmaatschappijen vinden de omweg veel te duur
en vermoedelijk zullen spoedig ook Britse en Franse schepen weer gewoon - zij het
dan onder protest - door het kanaal varen.
Het was te verwachten, dat door de Suez-kwestie ook het Panamakanaal de
aandacht zou trekken. Sensationeel is de ontwikkeling tot nu toe niet, maar wel
heeft de Panamese president, de la Guardia, verklaard, de volledige souvereiniteit
te wensen over het kanaal en de kanaalzone. Letterlijk genomen is dit in strijd met
het verdrag van 1903, waarbij de V. St. de souvereine rechten over de kanaalzone
hebben gekregen en Panama alleen titulaire rechten bezit.
Steeds meer aandacht wordt er door de grote mogendheden besteed aan de
ontwikkeling in Afrika. Nadat vice-president Nixon in maart een bezoek aan
verschillende Afrikaanse landen had gebracht, waarbij hij tegenwoordig was bij de
onafhankelijkheidsfeesten in Ghana, stelde hij in zijn rapport vast, dat de V. St. de
jonge Afrikaanse staten moesten helpen, daar zij anders in communistisch vaarwater
zouden geraken. Moskou is reeds lang bezig hier connecties aan
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te knopen. Het zal ter voorbereiding van de Afro-Aziatische conferentie te Caïro in
oktober a.s. missies zenden naar de deelnemende landen. Vóór deze bijeenkomst
zal nog een conferentie plaats hebben van onafhankelijke Afrikaanse staten n.l.
Ghana, Liberia, Marokko, Tunesië, Libië, Egypte, Soedan en Ethiopië. De
ontwikkeling in Afrika is onrustbarend. Tegen de gevaren hiervan waarschuwde ook
Z.H. de Paus in Zijn Encycliek ‘Donum Fidei’, waarin Hij aanspoorde alle krachten
in te spannen voor de bekering van dit werelddeel.
Frankrijk probeert zijn positie in Afrika te behouden door aan een aantal gebieden
in W. en Equatoriaal Afrika een grote mate van zelfbestuur te verlenen. In Algerije
zijn de moeilijkheden nog niet opgelost. De protesten tegen de
onderdrukkingsmethoden van het Franse leger worden sterker.
Talrijke mogendheden hebben met economische moeilijkheden te kampen.
Frankrijk kende zijn zoveelste vervoersstaking; in Engeland werd de staking in de
scheepsbouw en metaalindustrie beëindigd om hoven van onderzoek gelegenheid
te geven om rapport uit te brengen. Er moet worden afgewacht of de arbeiders zich
bij hun conclusie zullen neerleggen. Ook Rusland heeft moeilijkheden. Kroestsjef
wenst daarom de Sovjeteconomie te decentraliseren; tevens kondigde hij een
herziening van het lopende vijfjarenplan aan, waarbij de normen zouden worden
verlaagd, maar het zwaartepunt zou blijven liggen op de zware industrie. Ook de
maatregel, waarbij de aflossing der staatsleningen 20 à 25 jaar wordt uitgesteld is
een poging om een crisis af te wenden.
De Sovjets bleken ernstig verontrust over het feit, dat in meerdere Natolanden
kernwapens zullen worden gestationeerd. Zij richtten ernstige waarschuwingen tot
verschillende landen, die zich hierdoor niet lieten intimideren en wezen op het
uitsluitend defensieve karakter van hun leger. De S.U. besloot de satellietlanden
eveneens met deze wapens uit te rusten. De Euromarkt en de Euratom kunnen de
goedkeuring van Rusland ook niet verkrijgen.
De verhouding Rusland-Polen blijft moeilijk. Gomoelka probeert economische
hulp te krijgen van de V. St., hetgeen een doorn is in het Russische oog. Hopenlijk
is de invloed van senator Knowland niet groot genoeg om te bewerken, dat slechts
minimale steun verleend zal worden, daar het handhaven van het Gomoelka-regime
van zeer groot belang kan zijn voor de toestand in de andere aan Rusland
onderworpen landen. Polen zoekt ook steun bij China. President Cyrankiewicz
bezocht Peking en Mao kondigde een tegenbezoek aan Warschau aan. Ziet Mao
de Russische moeilijkheden graag?
In Londen werden ontwapeningsbesprekingen gehouden. De kernvraagstukken
waren het atoomgevaar en de luchtinspectie. De houding van Rusland was meer
opbouwend dan ooit. Toch weigerde Zorin onmiddellijk in te gaan op een door de
Amerikaan Stassen ingediend plan. Na schorsing der onderhandelingen om de
gedelegeerden gelegenheid te geven tot ruggespraak kwam Zorin met Russische
voorstellen voor de dag, die aan de Franse afgevaardigde, Moch, de opmerking
ontlokten, dat Rusland het Westen sneeuw en ijs wilde laten fotograferen. Rusland
zou daarentegen twee derde deel van de V. St. moeten controleren. Er blijft een
gematigd optimisme heersen, al verwacht men dan ook hoogstens een gedeeltelijk
akkoord.
De bewapening blijkt voor verschillende landen een zware last te zijn. Zowel
Engeland als Frankrijk kondigden drastische bezuinigingen aan in hun defensie.
Vooral het Engelse plan wekte verzet in Natokringen; men had verwacht, dat
Engeland zijn partners tenminste over de structurele wijzigingen in zijn verdedi-
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ging van tevoren zou hebben geraadpleegd. Frankrijk wil zelf kernwapens gaan
vervaardigen. Zou men door samenwerking niet heel wat energie kunnen besparen?
Of is de Entente Cordiale, die tijdens het bezoek van Koningin Elizabeth nog eens
gemanifesteerd werd, daar toch niet sterk genoeg voor?
Achttien W.-Duitse atoomgeleerden protesteerden tegen de uitrusting van het
W.-Duitse leger met kernwapens. Het kostte dr. Adenauer veel moeite hen ervan
te overtuigen, dat het helaas geen ethische, maar een politieke kwestie is geworden
en dat het, zolang er geen algemene, gecontroleerde ontwapening komt, onmogelijk
is, dat de Bondsrepubliek van deze wapens afziet.
Nadat ook Suwirjo in Indonesië niet geslaagd was, kregen wij de vreemde figuur,
dat president Soekarno aan burger Soekarno opdracht gaf een kabinet te vormen.
Het resultaat was een zakenkabinet o.l.v. Djuanda, waarin drie pro-communistische
figuren zitting hadden. De Masjumi handhaafde haar afwijzend standpunt, maar de
andere grote Islamitische partij, de Nahdatul Ulama, keurde deelname van haar
leden voorlopig goed. Over drie maanden zal zij haar houding opnieuw bepalen.
Hatta heeft geen zitting in de regering; men moest tenslotte constateren, dat de
kloof tussen hem en Soekarno niet te overbruggen was. Djuanda stelt zich voor de
eenheidsstaat te handhaven, maar zal toch om de opstandige commandanten in
het gareel te houden moeten tegemoet komen aan hun eis van autonomie voor de
buitengewesten. Er zal een wetsontwerp tot het instellen van een nationale
adviesraad o.l.v. Soekarno bij het parlement worden ingediend.

Nederland
Herstel van de prioriteit van de mijnarbeid boven andere arbeid was het doel van
de langzaam-aan actie in de Limburgse mijnen. Verder verklaarde de aalmoezenier,
Mgr. Roncken, dat men bezig was door het aantrekken van arbeiders uit andere
landen het karakter van de mijnstreek te veranderen. Ook de voorzitter van de Ned.
Kath. Mijnwerkersbond, F. Dohmen, sprak over krachten, die het katholieke element
poogden te verzwakken en wees erop, dat binnenkort 40% van alle leidinggevende
functies in handen van niet-katholieken zou zijn. Wij menen, dat dit echter niet zozeer
een gevolg is van achterstelling dan wel van achterstand bij de katholieke
intellectuelen. Onder het motto: prestatie naar loon daalde de produktie zo sterk,
dat de mijndirecties van plan waren alle arbeid stil te leggen. Zo ver kwam het niet;
na twee dagen werd de actie beëindigd. De gestelde eisen zouden verder worden
bestudeerd en als eerste resultaten werden voorstellen tot een gedeeltelijke invoering
van de 40-urige werkweek voor ondergrondse mijnwerkers en een verhoging van
de vakantietoeslag door de MIR gedaan. De actie werd in Nederland niet goed
ontvangen. Was deze ‘staking’ nodig om de reeds aan de gang zijnde besprekingen
te bespoedigen en was dit niet in strijd met de P.B.O.-gedachte?
Met veel moeite is er tenslotte een compromis tot stand gekomen in de
luchtvaartbesprekingen met de V. St. De K.L.M. mag doorvliegen naar Houston
(Texas) en krijgt haar directe verbinding New-York-Curacao. Hiertegenover staan
belangrijke voordelen voor Amerikaanse maatschappijen in Europa. Van Nederlandse
zijde vond men dit een redelijk compromis, waarin alle elementen aanwezig waren
voor een latere betere overeenkomst.
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In Bonn werden de onderhandelingen met de Bondsrepubliek officieel geopend. Er
werd begonnen met de Dollart-Eemskwestie, die van groot belang is i.v.m. de
ontwikkeling van de haven Delfzijl. Deze vijf eeuwen oude kwestie was niet in een
paar dagen op te lossen. In mei worden de onderhandelingen in Den Haag
voortgezet.
J. Oomes

België
De reactie van de regering en de socialistische partij op de dreigende sociale
moeilijkheden lijkt deze, althans voorlopig, weer wat op de achtergrond te hebben
geschoven. De staking in de Spaarkas en in de banken heeft niet tot een onmiddellijk
resultaat geleid. Toch zag het A.B.V.V. zich moreel verplicht, zij het ook ietwat
platonisch, stelling te kiezen tegen de sancties getroffen tegen de stakers van de
A.S.L.K. Zo werd ook, terwijl Van Acker in het Parlement de onverzettelijkheid
predikte, door de B.S.P. een ruime meetingcampagne op touw gezet, waar de
topmannen zich tenvolle inzetten, om de politiek van de regering als een sociale
politiek voor te stellen. Voor zover daarover reeds kan geoordeeld worden, is deze
campagne betrekkelijk goed geslaagd: toetssteen was wel het congres der
Metaalbewerkers van het A.B.V.V., dat met een quasi-totale overwinning van Gailly
en de orthodoxe partijstandpunten eindigde; het is waar dat Gailly zijn ontslag in de
waagschaal heeft moeten werpen om dat resultaat te bereiken; het is ook waar, dat
er voor het eerst enig verzet tegen zijn herkiezing als voorzitter was; o.i. doen deze
vlekjes nauwelijks afbreuk aan een overwinning die andermaal bewijst, hoe stevig
de socialisten hun troepen in de hand hebben.
Niet zonder verwantschap met deze campagne is, als uitvoering van een gedeelte
der volmachtenwet, de hervorming van de kinderbijslagen. Deze hervorming is
doorgevoerd zonder oog voor de werkelijke gezinsbelangen. De goede kanten die
eraan zijn, zoals de progressiviteit volgens de leeftijd, brengen ook grote gezinnen
wel enige verbetering, maar het zwaartepunt van de maatregel ligt ongetwijfeld op
de ruime bevoordeling van de kleine gezinnen, vooral die met twee kinderen. Door
de omzetting van de toelage voor de moeder thuis in een algemene moedertoelage
wordt het enige en minieme element dat materieel voordeel verschafte aan de, voor
het gezinsgeluk zo onontbeerlijke, thuisblijvende moeder, nu ook uitgeschakeld.
Deze politiek verraadt zich tenvolle waar het gaat om de geboortepremies: het is
een nataliteitspolitiek, zonder familiale bekommernis uitgevoerd, geïnspireerd vnl.
op de demografische toestanden in Wallonië, en overigens in haar geheel
tegemoetkomend aan de ontaarde mentaliteit van de kleine gezinnetjes die helaas
de overgrote meerderheid uitmaken. Het jammerlijke is, dat ruim een derde van de
nieuwe inkomsten van het stelsel, i.p.v. de werkelijk grote gezinnen te goede te
komen, verspild wordt aan kleine families waar én het geringe aantal kinderen én
de loonarbeid van de moeder in de meeste gevallen de nood uitsluiten. In zover is
de nieuwe regeling ergerlijk te noemen, hoezeer de algemene opinie er ook mee
zal instemmen.
Toch blijven voor sommige socialisten mogelijke sociale onlusten het
Damokleszwaard. En het is wellicht de wil, nu eindelijk enige nieuwe glans te
verlenen aan het getaande blazoen van deze meerderheid, die Buset ertoe heeft
aangezet, de noodzakelijkheid van een vermindering van de militaire diensttijd tot
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12 maanden voorop te stellen. Het ziet er naar uit alsof hij daarmee druk heeft willen
uitoefenen op de regering, die blijkbaar verdeeld blijft. Minister Spinoy heeft in ieder
geval onmiddellijk het persoonlijke en onofficiële karakter van de uitlating van dhr.
Buset onderlijnd, en daarenboven verklaard dat de regering nog geen positie had
gekozen. In ieder geval lijkt meer en meer het vermoeden gewettigd, dat de 12
maanden dienst binnen afzienbare tijd werkelijkheid zullen worden. Als de huidige
regering deze maatregel doorvoert, zal de onophoudelijke druk van de oppositie
daaraan niet vreemd zijn geweest. Maar eerst dient nog nagegaan, of de eis van
Buset op demagogische of militair verantwoorde wijze zal worden ingevolgd.
Zal zelfs deze klap op de vuurpijl van dhr. Buset veel vermogen tegen de
ontevredenheid die dreigt te ontstaan, nu voor het eerst de ruimere onttrekkingen
voor de sociale veiligheid werkelijk zijn toegepast? In de bediendenwereld blijft de
stemming t.o.v. de regering eerder slecht. Er mag al wel met quasi zekerheid worden
voorspeld, dat de wet op het bediendenpensioen niet ongewijzigd door de Kamer
zal worden goedgekeurd: de nieuwe voorzitter van de liberale Kamergroep, dhr.
Ch. Janssens, heeft niet voor niets een contactcommissie in het leven geroepen
die nog vóór het Paasverlof onderhandelingen is begonnen. Ook het zeer matig
succes van de lening, die 8 miljard opbracht, waarvan slechts weinig vers geld, pleit
niet voor de populariteit van de regering.
En tonen de onthullingen van Témoignage Chrétien over maatregelen die de
‘officiële’ socialisten zouden willen treffen tegen het al te weinig coalitiegezinde en
al te sociaal-vooruitstrevende weekblad La Gauche niet duidelijk aan, dat de
socialistische leiding op haar hoede blijft voor ‘sociale agitatie’?
Dhr. Spaak heeft definitief afscheid genomen als minister van Buitenlandse Zaken,
en zelfs als Belgisch socialistisch voorman. Zijn hele inzet geldt voortaan Europa.
Na zijn ontgoochelend antwoord in de Senaat over de geheimzinnige sfeer waarin
de Europese verdragen gebrouwd werden, werd hij door een schrijven van dhr.
Struye opnieuw aan de tand gevoeld. Volgens de laatste berichten zouden de teksten
nu toch zeer binnenkort aan het parlement worden voorgelegd.
In een zeer opvallende, in haar gematigdheid zelfs verschrikkelijke interpellatie
vestigde staatsminister De Schryver de aandacht op de talrijke schendingen van
de akkoorden Regering-Missies door de administratie in Kongo. De minister beloofde,
de aangehaalde feiten ernstig te zullen onderzoeken en zo nodig in orde te brengen.
Daden waren echter ook op het einde van april nog uitgebleven. Een belangrijke
hervorming werd doorgevoerd inzake het statuut der kongolese steden, waar de
organieke scheiding tussen blanke en inlandse wijken ongedaan wordt gemaakt,
in de deelname van inlanders aan het bestuur wordt voorzien, de aanstelling van
burgemeesters-functionarissen wordt doorgezet.
L. Deraedt
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Forum
Een bedenkelijk boek
Zuster Luc heeft haar rondgang gedaan door Nederland en Vlaanderen. In duizenden
en duizenden exemplaren is het boek verkocht en van hand tot hand gegaan. Hier
had men nu eens een verhaal dat niet alleen boeiend en meeslepend was als fictie,
als werk van verbeelding, maar dat ook geheel, tot in bijzonderheden, op historische
werkelijkheid berustte. Hoe ver die historische werkelijkheid gaat, kan men nalezen
in het artikel van Pater Vandenbussche S.J. in De (Vlaamse) Linie van 12 april, De
(Nederlandse) Linie van 20 april.
Intussen, die historische werkelijkheid doet voor een werk van verbeelding weinig
ter zake. En als zodanig is Zuster Luc - waarom schrijft de vertaler niet zuster Lucas,
in plaats van het voor ons Nederlandse oor nogal dwaze ‘Luc’? - een zeer geslaagd
boek. Katherine Hulme heeft een treffend relaas geschreven van een ongewoon
begaafde, intelligente en hoog gestemde kloosterzuster. De schrijfster is gevoelig
voor de fijnste psychische nuances, voor de nauwelijks uit te spreken beroeringen
en indrukken die een op het religieuze ingestelde vrouwenziel ondergaan kan.
Daarbij is haar weergave van een ongewone directheid en concreetheid en stelt zij
zich nooit tevreden met vaagheden. Elk gebaar dat zij beschrijft is een eigen,
persoonlijk gebaar; elke houding is de eenmalige houding van een eenmalig individu.
Natuur en sfeer van Kongo zijn voor elk lezer op indringende wijze vastgelegd in
dit boek. Als zuster Luc haar microscopische proeven doet of haar observaties
registreert, heeft de auteur nauwkeurig al die concreta en details, als het ware,
persoonlijk meegemaakt en geleid. Heel dit kloosterleven is op een waarlijk
vrouwelijke wijze door Katherine Hulme doorvoeld en doorleefd, met een intensiteit
als waartoe slechts een zeer artistieke natuur in staat is.
En toch, hoe verdienstelijk het werk als fictie zijn mag, het gaat door zijn eenzijdige
bezieling en verheerlijking van zuster Luc - want hier komt ten slotte de wellicht
onbewuste tendens van de schrijfster op neer! - mank aan innerlijke waarheid. Er
zijn voor een gevoelige lezer geen documenten nodig om te bewijzen dat dit verhaal
niet op historische gegevens berust. Het is opvallend dat behalve zuster Luc, en de
twee nonnen die volgens het verhaal vermoord worden, geen enkele zuster ten
einde toe er gaaf vanaf komt. De schrijfster houdt steeds een allervenijnigst angeltje
gereed om ook die zuster, die aanvankelijk als wijs en sympathiek en begrijpend
wordt voorgesteld, al is het slechts terloops, met een enkel woord, in haar kloosterlijke
bevangenheid of regelvergoding te doen zien.
Want dit zijn de twee grootmachten die hier tegenover elkaar staan: het starre
regelformalisme van heel de gemeenschap en de genereuze overgave van zuster
Luc. Zou de voorstelling van Katherine Hulme van deze kloostergeest op innerlijke
waarheid berusten, dan had zuster Luc het geen drie maanden uitgehouden. Er is
hier niets, volstrekt niets te bespeuren van de vreugde der Blijde Boodschap, van
de vrijheid en blijheid der kinderen Gods. Alle novicen worden in een pantser
gedwongen, dat niet eens een ‘glinsterend pantser’ is. De als ideaal na te streven
kloostergeest bestaat hier niet in een liefdevolle overgave in de hand en de wil van
God, maar in een allerminutieuste inschakeling in het regelmodel. En dit, terwijl de
overheden en leidende figuren doorlopend een andere taal spreken en met hun
lippen de zuiverste spiritualiteit belijden, doorlopend, want een enkele maal haalt
de auteur ongemerkt haar angeltje te voorschijn en laat deze leidende figuren iets
zeggen dat alle zuivere spiritualiteit omver gooit.
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Elk denkend lezer beseft dat het kloosterleven, een leven dat eeuwen lang door
honderdduizenden omhelsd en gekoesterd is, althans in zijn algemeenheid zó niet
zijn kan. Dat het plaatselijk en tijdelijk tot zulk een bijna farizees formalisme
verschrompelen kan, is niet uitgesloten, maar in een omgeving als Katherine Hulme
die beschrijft, is dit niet mogelijk. Een kloostergemeenschap van zo weidse
envergure,
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waarin blijkens de auteur een zo ideële en religieus hooggestemde gezindheid
heerst, die haar novicen recruteert uit heel de samenleving en haar uitzendt naar
verre gebieden, kan onmogelijk in haar geestelijke gerichtheid tot dit dwangsysteem
verengen. De auteur zelf moet zich te vaak bloot geven om dit aannemelijk te maken.
Als zuster Luc te Brussel zich voorbereidt op haar taak in Kongo, leeft zij onder een
sympathieke, zeer welwillende Overste. En deze Overste doet haar onverwacht de
krankzinnige suggestie om, terwille van een medezuster, maar opzettelijk niet te
slagen voor haar examen. In Kongo ontmoet zuster Luc weer een bijzonder
sympathieke verstandige en breedziende Overste.... tot - hier is weer het venijnige
angeltje! - deze zelfde Overste een daad van de elementairste naastenliefde van
zuster Luc afkeurt.
Neen! dit voortreffelijk geschreven boek lijdt aan innerlijke onwaarheid. Zuster
Luc moest gerechtvaardigd en in een aureool gezet worden. Haar ideële streven
en genereuse overgave aan God moesten afstuiten op deze ‘thora’, deze
wetsidolatrie, die de gehele zustersgemeenschap beheerst. Zelfs bij de Algemene
Overste, die op haar beurt als een ongewone, hoogstrevende vrouw beschreven
wordt, verschijnt, waar de schrijfster het nodig vindt, weer even het angeltje. Ook
zij zegt een heel enkele maal iets wat zulk een overste zeker niet zeggen zou en
dat de theorie der ‘thora’ moet huldigen. Aan het einde van de roman, als zuster
Luc weer terug is in een ziekenhuis in België en, gegeven de situatie van een
ziekenhuis, uiterst onverstandige dingen doet, moet de vaderlandsliefde deze
onverstandige dingen rechtvaardigen. Dan gaat zij langzamerhand inzien - wat zij
reeds lang had moeten doen -, dat zij niet in het klooster thuis hoort. De Italiaanse
operateur in Kongo, die aan God noch gebod gelooft, had het reeds lang gezien en
gezegd, ofschoon het vreemd aandoet dat niemand, geen biechtvader, geen Overste
of medezuster, op datzelfde idee gekomen was.
Wij staan hier voor een merkwaardig geval. Het verhaal boeit en bekoort van
begin tot eind door de verfijnde psychische observatie, de treffende schrijfkunst en
de intense inleving der schrijfster en daarom is het als werk van verbeelding een
boek van waarde. Beziet men het echter onder een andere hoek, dan heeft het veel
van een pamflet, een minderwaardig pamflet, te venijniger, omdat Katherine Hulme
schijnbaar de hoge vertegenwoordigsters van het religieuze leven, althans van dit
religieuze leven, met alle eerbied en hoogachting bejegent, echter slechts schijnbaar,
want door een plotselinge injectie veranderen al deze hoogstrevende nonnen bijna
in giftige spinnen. De eindindruk van dit boek is - een indruk die niet alleen
gesuggereerd, maar met volle lepels ingegeven wordt -: het zusterleven is een
tegennatuurlijk, verwrongen bestaan, waarin geen vrije ademhaling of vrije hartslag
mogelijk is.
Wie deze aspecten, het verbeeldings- en het waarheidsaspect, of wil men liever,
het esthetische en het morale aspect, uit elkaar houdt, zal dit verhaal, wel met
gemengde gevoelens, maar toch met de juiste instelling lezen. De meeste lezers
zullen echter, door Katherine Hulme's schrijfkunst geboeid en begaan met het lot
der nobele en sympathieke zuster Luc, zonder enig bezwaar alles aanvaarden wat
hier met gouden lepels wordt opgediend. En daarom acht ik Zuster Luc voor velen
een noodlottig boek, waarin het geparfumeerde vergif op bijna onnaspeurbare wijze
doordruppelt.
J. van Heugten S.J.

G.D.H. Cole, vijftig jaar socialist
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De meest vooraanstaande intellectueel van de Britse Labour partij en, sinds de
dood van Hendrik de Man, onbetwistbaar de knapste socialistische denker van deze
tijd, G.D.H. Cole, heeft onlangs een brochuurtje gepubliceerd naar aanleiding van
1)
zijn vijftig jaar socialistisch geloof . Het is tekenend voor de mens Cole dat deze 48
blz. bijna uitsluitend betrekking hebben op het socialisme zoals het worden moet
en men er vergeefs een vergelij-

1)

G.D.H. Cole, World Socialism Restated, Londen, New Statesman and Nation, 1956.
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king in zoekt tussen het socialisme van nu en dat van 1906, zoals men naar
aanleiding van een half-eeuwfeest zou verwachten. In een korte en heel vlotte tekst
(met iets van het meeslepende van een pamflet) vat het boekje de leidende ideeen
van deze professor te Oxford en Londen samen, inz. met betrekking tot de
internationale politiek.
Vijftig jaar geleden is Cole socialist geworden, omdat hij wist, schrijft hij, ‘dat het
socialisme de enige maatschappijvorm was die rekening hield met de menselijke
waardigheid en solidariteit, en omdat ik in geen enkele andere maatschappij reden
zou hebben om mij tevreden te voelen’. Een gevoelsargument dus, een verlangen
om rechtvaardigheid te zien heersen, of nog duidelijker: romantisme. Cole is een
economist en gebruikt het woord ‘romantisme’ niet; maar volgens Kingsley Amis,
een successchrijver die ook socialistisch ‘voelt’, handelen intellectuelen in politieke
aangelegenheden altijd als romantici, omdat het een essentieel romantische daad
is, belangen te willen verdedigen (de arme, de zwakke, de arbeider) die niet de zijne
2)
zijn .
Waar een dilettant als Amis echter niet verder komt dan dit romantisch stadium,
wordt Cole tot activiteit bewogen. Voor een intellectueel blijft die activiteit noodzakelijk
beperkt tot het bezorgen van een ideologie aan de politici en tot het bekritiseren
van de dagelijkse politiek op basis van de geschapen ideologie. Voor Cole is deze
ideologische basis, na een marxistisch begin, nooit iets anders geweest dan het
socialisme, hetwelk men moet begrijpen als de theorie van de socialistische fractie
binnen de Britse Labour partij. Zij heeft een uitgesproken tendens om aan het
reformatorisch socialisme, dat de continentale partijgenoten kenmerkt, te ontsnappen,
al heeft zij anderzijds niets meer gemeen met de meest elementaire beginselen van
het marxisme. Hendrik de Man stond, op het Continent, waarschijnlijk het dichtst bij
3)
dit Labour-socialisme . In tegenstelling tot het marxistisch ideaal, staat Cole een
socialisme voor dat hij noemt ‘de verwezenlijking van een sociale orde, waar alle
mannen en vrouwen naar moeten verlangen, niet de overwinning van een klasse
maar van een idee’. Evenmin als Hendrik de Man geeft Cole een duidelijke definitie
van het socialisme, zodat men met enige reden mag veronderstellen dat hij, zoals
de Man, meent dat deze definitie niet kán gegeven worden, omdat het socialisme
essentieel evolueren moet in de tijd en afhankelijk is van de plaats waar het toegepast
wordt. Het is niét de overwinning van een klasse, en Cole kan er fier op gaan een
der eerste en een der meest gezaghebbende denkers te zijn geweest die het
4)
socialisme zonder klasse-overwinning wilden bereiken . Socialisme is niet dit en
niet dat, het ‘stands for...’, het wil... ‘een sociale orde waarin geluk en welvaart
maximaal nagestreefd worden’.
Omdat socialisme geluk en welvaart wil brengen, is zijn eerste streven gericht op
equality. Tot hiertoe werd de gelijkheid (of gelijkberechtiging) slechts nagestreefd
op het nationaal plan; thans moet het tevens een leidend beginsel worden voor de
socialistische internationale politiek. En deze laatste opmerking is de belangrijkste
nieuwe opdracht die Cole de socialistische partijen geeft, want voor de rest is er
niet veel veranderd in vijftig jaar.
In Engeland heeft het eerste Labour-kabinet dat over een volstrekte meerderheid
in het parlement beschikte, de Welvaartstaat ingevoerd. Deze heeft goede resultaten
gehad, maar nationalisatie van de nationale bank of de kolenindustrie is niet het
2)
3)

4)

Kingsley Amis, Socialism and the Intellectuals, Londen, The Fabian Society, 1957.
vgl. A. Pfaff, Hendrik de Man en het moderne socialisme, Antwerpen, Standaard-Boekhandel,
1956. Terecht wijst de auteur op de invloed die H. de Man van de Britse Labour partij
onderging; wij zijn geneigd daar aan toe te voegen: inz. de invloed van G.D.H. Cole.
vgl. G.D.H. Cole, Studies in Class Structure, Londen, Routlege and Kegan Paul, 1955. De
inleiding geeft een definitief oordeel over de marxistische klasse-opvatting.

Streven. Jaargang 10

einddoel van het socialisme; equality moet steeds verder betracht worden. ‘De
verwezenlijking van het socialisme is op de eerste plaats een kwestie van diep
geloof in een socialistische equalitarian way of life, en niet zozeer van
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een geloof in economische of sociale hervormingen’. Deze zijn slechts middelen,
onder andere, om tot het eerste te komen. Klassedistincties (sommige scholen ‘met
standing’, adellijke titels) moeten afgeschaft worden, en vooral: ‘het einddoel mag
niet enkel een verhoging van de materiële welvaart zijn, maar tevens van de quality
(cursief in de tekst) van ieders individueel leven, om de mensheid toe te laten edeler
en in grotere broederschap te leven. (...) Socialism is in its essence the expression
of a profoundly ethical attitude’.
Zonder zijn ethische idealen over te nemen, heeft de Labour partij in haar nieuw
programma vele principes van Cole tot de hare gemaakt. Equality betekent voor
haar een klasseloze maatschappij, waarin ieder jongmens gelijke kansen krijgt aan
de start, waarin geen differentiatie door geslacht, afstamming of bezit bestaat, waarin
het nationaal inkomen gelijk verdeeld wordt en op planmatige wijze uitgebreid,
waarin het recht op arbeid wordt erkend, armoede uitgeschakeld, de economische
5)
macht onder het beheer of de controle geplaatst van de gemeenschap .
Het socialisme, en het equality-beginsel, wordt in Engeland nagestreefd met
democratische middelen; men zou kunnen zeggen dat het socialisme de
parlementaire democratie gebruikt. Dat is, meent Cole, een gevolg van ‘een traditie
van opinie-vrijheid en van persoonlijke vrijheden in het algemeen’. Wij moeten echter
begrijpen dat het socialisme deze weg niet kan inslaan in landen waar deze traditie
ontbreekt: mensen die opgevoed waren onder een Hohenzollern- of een
Tsaren-regime konden geen ander middel kiezen dan de revolutie en de dictatuur,
omdat er geen parlement en geen vrije verkiezingen bestonden om op zulke wijze
de arbeidende klasse aan de macht te brengen. Zodat, volgens Cole, dogmatisme
steeds verkeerd is waar het om een keuze tussen middelen gaat. Het is zelfs foolish,
en zowel de Komintern (die alleen dictatuur aanvaardde) was fout, als de Tweede
Internationale (die parlementaire democratie essentieel achtte).
De socialistische buitenlandse politiek moet dit aanvaarden, afgezien nog van
het feit dat het socialisme er over moet waken dat alle volkeren in staat worden
gesteld het regime te kiezen dat zij werkelijk wensen. Ook communisme? Natuurlijk,
want ‘beweren dat Rusland en China niet communist mochten worden, komt er op
neer te zeggen dat de Russische en Chinese revoluties helemaal niet hadden
moeten plaats vinden’. En Cole noemt deze twee revoluties de voornaamste
successen van de moderne tijd. ‘In landen waar geen democratische weg tot het
socialisme kan leiden en waar de arbeiders het recht wordt ontzegd met vreedzame
middelen naar de politieke en economische macht te streven, bestaat er geen
alternatief voor de revolutionaire actie’.
Deze stellingname dient ter inleiding voor een idee die Cole nauw aan het hart
ligt, en die hij misschien als eerste aan de socialistische partijen over de wereld tot
6)
voornaamste hedendaags programmapunt heeft meegegeven . Socialisme mag
niet beperkt blijven tot de eigen natie, zelfs niet tot een buitenlandse politiek waarin
de gelijkheid tussen de volkeren en het zelfbeschikkingsrecht worden nagestreefd;
socialisme moet actief optreden in de onder-ontwikkelde gebieden. ‘Het echte
proletariaat zijn thans de arbeiders en boeren in de onder-ontwikkelde landen, van
wier arbeid zowel de kapitalisten als de arbeiders in de geïndustrialiseerde landen
leven, door het genot van de meer-waarde van die arbeid’.
Als de Britse staatskas voor een groot deel gevuld wordt door arbeid van Arabieren
en Negers, profiteren de Britse arbeiders mee van de exploitatie, want de nationale
5)
6)

vgl. Towards Equality, programma gepresenteerd op de jaarvergadering van de Labour partij
1956, gepubliceerd door de Labour Party, Londen, 1956.
vgl. G.D.H. Cole, Labour's Foreign Policy, Londen, New Statesman and Nation, 1947; met
een merkwaardige toekomstvisie had Cole het probleem reeds volledig gesteld in zijn The
People's Front, Londen, Gollancz, 1937.
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rijkdom wordt er door vergroot. Socialisme moet met alle middelen deze volkeren
helpen, zónder exploitatie, door giften en het bezorgen van de materialen
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en technici die zij nodig hebben om hun welvaart te verhogen en hun
onafhankelijkheid te bereiken.
Nu is het zo dat bedoelde landen als de invloedssferen beschouwd worden van
het kapitalisme, dat hen exploiteert, zodat de actie die Cole voorstelt niet gemakkelijk
zal worden aanvaard. Hij meent nochtans dat deze politiek wél kan worden gevoerd
indien het westerse socialisme tot een akkoord komt met de communistische
regeringen in Oost-Europa en Azië. Met het doel de onder-ontwikkelde volkeren op
socialistische wijze te helpen, bepleit Cole een samengaan van socialisme en
communisme. Een ‘ontspanning’ tussen Oost en West is daartoe de eerste stap,
want in een ‘ontspannen’ sfeer zullen de socialistische partijen niet meer hoeven te
kiezen tussen defensie-verplichtingen die hen aan het kapitalisme binden en
socialistische idealen die alleen door samenwerking met Moskou en Peking kunnen
nagestreefd worden.
Welke regeringsvorm de onder-ontwikkelde volkeren, zodra zij tot voldoende
politieke rijpheid zijn gekomen, kiezen, is niet langer onze zaak. Socialisten moeten
alleen trachten bedoelde volkeren ervan te overtuigen dat een of andere vorm van
socialisme de beste staatsstructuur geeft, maar zij mogen het socialisme niet
opdringen. ‘Communistische fouten (Tsjechoslowakije b.v.) zijn geen excuus voor
socialisten om hetzelfde te doen in tegenovergestelde zin, noch om hun
anti-communisme te laten ontaarden in een blinde steun van een Amerikaanse of
Europese kapitalistische politiek’.
Dat alles brengt Cole er toe, in zijn besluit, de socialistische partijen in het westen
van zware fouten te beschuldigen, die er alle op neer komen dat het democratisch
socialisme niet heeft weten te kiezen: zoals het niet heeft gekozen tussen de
stemmen van middenstanders en een radicaal socialistisch programma waardoor
de hele mentaliteit van het volk zou gewijzigd worden, heeft het niet gekozen tussen
het kapitalisme en het communisme in de wereld. ‘Met nieuwe moed moet een
internationaal socialisme nagestreefd worden’, besluit Cole. Na vijftig jaar studie en
activiteit als socialist en als intellectueel, klinkt dit besluit wel kranig: het getuigt van
een optimisme en een geloof die respect afdwingen, hoe men ook over de opinies
van de auteur denkt.
Mark Grammens

De sleutel is gebroken
Romandebuut van K. de Wit
Op een avond van de vorige winter belde een jong leraar, die op een Middelbare
School in Zeeland Engels doceert, bij mij aan met het verzoek mij even te mogen
spreken. Eenmaal in de kamer waar het licht van de lamp zijn open en sympathiek
gezicht bescheen, liet de bezoeker mij niet lang in het ongewisse over het doel van
zijn komst. Hij was bezig, zo vertelde hij, aan een dissertatie over William Faulkner,
maar hij had ook een roman geschreven die persklaar was en wat die laatste betreft
zou hij nu graag enkele inlichtingen van mij ontvangen over de wijze waarop een
jong auteur met een uitgever dient om te gaan. Ik heb hem die inlichtingen verschaft
in een onderhoud waarin mijn ietwat nonchalante humor ten aanzien van dit
onderwerp aanvankelijk stuitte op de ernst en de weetgierigheid van de ander, maar
dat toch ook van zijn kant eindigde met een bevrijde lach van verstandhouding en
lotsgemeenschap.
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Thans is het ogenblik gekomen waarop de Nederlandse lezer van deze roman
kennis kan nemen. De Sleutel is gebroken van K. De Wit werd uitgegeven door het
Nederlands Boekhuis te Tilburg (P. Vink, Antwerpen) en wel op een wijze, die een
gelukwens aan het adres van de auteur met de keuze van zijn uitgever alleszins
rechtvaardigt. Zij getuigt namelijk niet alleen van des uitgevers zorg voor een degelijk
uiterlijk gewaad maar ook van samenwerking en goede verstandhouding tussen de
laatste en de auteur, die ongetwijfeld daaraan de vervulling van zijn wens om enkele
zaken in zijn boek ook typografisch reliëf te geven, te danken heeft. Deze
eendrachtige samenwerking tussen auteur en uitgever staat er, indien de tekenen
niet bedriegen, ook borg voor dat De Wits eerste roman er
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bij het publiek ‘in’ gebracht zal worden.
Welnu, het boek verdient dat, want het niveau van De sleutel is gebroken ligt hoger
dan dat van het gemiddelde Nederlandse debuut en betekent voor de katholieke
letteren in het bijzonder de aanwinst van een nieuwe figuur, die in navolging van
Greene problemen durft aansnijden en deze in een boeiende verhaaltrant vorm
vermag te geven. De kracht en de zwakte van het katholieke geloof is het thema
van deze auteur, die evenals zovele belangrijke en internationaal bekende katholieke
schrijvers van vandaag tot de bekeerlingen behoort, over wie De Wit zelf op blz. 36
van zijn roman zegt: ‘Telkens kwam hij terug met de zelfde problemen: over dat je
je godsdienst ernstig moest opvatten, bijna insinuerend, zo scheen het haar nu, dat
zij maar een halfhartig soort Christen was. Bekeerlingen waren vaak zo, had haar
biechtvader gezegd, vooral als ze tevoren niet bij enige kerk hadden gehoord. Ze
verlangden naar een soort volmaaktheid, die eigenlijk alleen voor kloosterlingen
was weggelegd’. Doch juist aan die drang naar volmaaktheid - nur wer strebend
sich bemüht, den können wir erlösen! laat Goethe de engelen Faust toezingen danken wij menig appèl aan ons geweten. De Sleutel is gebroken vertelt het verhaal
van de jonge leraar Karel Holsteyn, die na een aanvankelijk gelukkig huwelijk met
zijn vrouw Marianne, mede doordat deze laatste opgaat in haar voorlopig niet vervuld
verlangen naar een kind, gaandeweg van haar vervreemdt. Nu het oorlog is, heeft
hij geen vrede meer met een doodgewoon geluk, maar hunkert er naar een houding
aan te nemen in de tijd. Hij voelt dit zelfs als zijn plicht, gaat bij het verzet, werkt
daaraan actief - en niet alleen met de pen - mee en aanvaardt een belangrijke
opdracht die hem naar Engeland voert. Tegelijkertijd echter twijfelt hij aan de zin
van zijn daden, gelooft hij maar half in de strijd, - een twijfel die hij meent te mogen
verwijten aan de houding van zijn vrouw, die volhardde in haar verlangen naar het
doodgewone geluk. Door de oorlog en zijn onmenselijkheid, die iedereen aantast,
veranderen beiden en worden innerlijk omgewoeld als de aarde onder een ploeg:
Karel in Engeland waar hij gedoemd is rapporten te schrijven en waar hij een Frans
verpleegstertje op drift leert kennen, wier liefde hem nog verder uit de koers dreigt
te slaan, maar die hem tenslotte juist tot inzicht brengt, - Marianne met haar kind
dat na Karels verdwijning naar Engeland (vandaar de titel, ontleend aan het
kinderliedje: Witte zwaan en zwarte zwaan. Wie wil mee naar Engeland gaan?
Engeland is gesloten, De Sleutel is gebroken) geboren wordt, in Holland, in haar
gevecht met de S.D. om dit en het geheim van haar man te beschermen, die tenslotte
besluit om terwille van een joods meisje haar kuisheid op te offeren aan de S.D.-leider
en zo ook iets te ‘doen’. Beiden worden gehavend, maar keren, zoals de auteur ons
suggereert in het laatste hoofdstuk na de bevrijding en na hun ontmoeting, - niet
met de God waarin ze geloofden maar met de God die is, - gelouterd tot elkaar
terug.
Zoals uit dit vluchtig résumé blijkt, munt het boek uit door een positieve
levensgezindheid, maar niet minder door stoutmoedigheid in de vormgeving, waarin
de schr. tot het eind toe volhardt met een consequentie die zijn boek maakt tot een
staalkaart van moderne, ons van de film en de grote Engelse en Amerikaanse
moderne schrijvers bekende procédés als de flash-back, de monologue intérieur,
vertraagde identificatie enz. Nadat men het vuurwerk der voordracht heeft ondergaan
blijkt achteraf, bij herlezing, dat vooral de voortdurende en ongetwijfeld ook
imponerende zorg om de vorm, om het ‘sluitende’ geheel bij tijd en wijle de
psychologische verantwoording in het nauw heeft gebracht, dat het cerebrale element
de bewoonbaarheid van het verhaal schaadt en de hoofdpersonen niet overal tot
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werkelijk leven laat komen. ‘One of the major objects of his craft (I speak, of course,
of the novelist) is the awakening of sympathy’ schrijft Graham Greene in Why do I
write? Dit wekken van sympathie is De Wit naar mijn mening het best gelukt in zijn
beschrijving van een bijfiguur, de gymnasiast Hans, die na de verdwijning van Karel
Holsteyn
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bij diens vrouw Marianne inwoont en samen met zijn medescholieren temidden van
de oorlog tot het leven ontwaakt.
Bij het vertellen van zijn geschiedenis, die als een ontroerende novelle naast het
eigenlijke verhaal loopt, heeft de schr. zich het meest vrij en ongedwongen bewogen,
het meest met het hart geschreven, waarschijnlijk omdat hij de ervaringswereld van
de adolescent het best beheerst en hij hier bovendien minder ‘geengageerd’ was.
De Wits stijl is sober, wars van mooi-schrijverij; hier en daar treft een fraai, zuiver
beeld daardoor des te meer, doch ook slordigheden vallen telkens op. Wat te
beginnen met een zin als deze, die wel een stuntelige vertaling lijkt?: ‘anderen, wat
ouder dan hij zelf, hooghartig of ook wel moederlijk wegens hun meerdere ervaring,
die evengoed terugschrokken voor zijn plotselinge uitbarstingen van cynische
wreedheid nadat hij eenmaal een bevrediging had gevonden voor zijn lust aan hun
evenzeer louter lichamen en zich teleurgesteld afvroegen waarom hij haar allang
niet meer maagdelijkheid versmaadde, maar bruusk opstond van hun al te willige
lichamen en naar de piano liep enz.’. Nog enkele voorbeelden: ‘Het ging allemaal
zonder enige pretentie zoals haar hele persoonlijkheid enz.’ - ‘Een H.B.S., die door
de Wehrmacht uit hun school verdreven waren....’ - ‘Je moet er omheen lopen als
met die druipsteenzuilen in de grot van Han....’ - ‘Wat voor kind heb je 't over? Die
van de burgemeester!’ Zo zou er meer aan te halen zijn, maar waarom?
De auteur van dit eerste respectabele werkstuk, die blijkens de omslag van zijn
boek op zichzelf de weldadig-eerlijke woorden van toepassing acht welke William
Faulkner één zijner romanfiguren in de mond legt: ‘Zij die kúnnen, dóen, - zij die
niet kunnen en daar genoeg onder lijden, schrijven erover’, zal ook de eerste zijn
om deze uitspraak van dezelfde door hem bewonderde schrijver te onderschrijven:
‘Geen onzer heeft zijn droom van volmaaktheid kunnen evenaren. Wij moeten ons
zelf beoordelen naar de heerlijkheid van ons falen om het onmogelijke te
verwezenlijken. Ik ben er van overtuigd, dat, als ik mijn werken opnieuw kon schrijven,
ik het beter zou doen. Dat is de meest gezonde toestand voor een kunstenaar, en
daarom werkt hij steeds door en gaat hij telkens opnieuw aan de arbeid’.
Dit laatste te doen, - opnieuw aan de arbeid gaan - is De Wit na dit opmerkelijk
debuut aan zichzelf en de lezer verplicht.
Willem Enzinck

Boekbespreking
Godsdienst
Sevenster, Dr. J.N., Rome en de vrije Bijbel. - Uitg. Mij Holland,
Amsterdam, 1956, 231 pp.
In dit boek wordt ons de vraag voorgelegd: laat Rome de H. Schrift eigenlijk wel vrij
om te zeggen wat zij aan een objectief lezer te zeggen heeft? Dit probleem voert
dan uiteraard naar een standpunt inzake Traditie en Leergezag. S. heeft zich
opvallend goed ingewerkt in de kath. leer en theologie omtrent dit probleem, blijkens
zijn documentatie en het zuiver gebruik van de kath. terminologie. Bovendien maakt
het boek een sympathieke indruk door zijn eerlijke toon, die zelfcritiek niet spaart.
Achtereenvolgens bestudeert S. de kath. opvatting omtrent het lezen v. de Bijbel
en de houding t.o.v. de Bijbeltekst, waarbij met name de functie van de Vulgaat ter
sprake komt. Volgt een beschouwing van enkele decreten der Bijbelcommissie en,
in een verder hoofdstuk, de exegese van enkele Schriftplaatsen in het bijzonder,
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met de bedoeling om de kath. vrijheid van interpretatie hieromtrent na te gaan.
Tenslotte vinden wij de bevindingen samengevat en spreekt S. zich uit voor de prot.
vrijheid tegenover de kath. gebondenheid in de interpretatie v.d. H. Schrift. Dit boek
vraagt eigenlijk een omvangrijker bespreking dan hier mogelijk is. Overigens zullen
alle afzonderlijke weerleggingen of zelfs overeenkomsten toch nooit tot een werkelijke
eenheid voe-
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ren, zolang er een fundamenteel verschil blijft bestaan tussen kath. en prot. opvatting
betreffende de verhouding H. Schrift-Kerk en Traditie en zolang de prot. in de Kerk
van onze dagen geen wezenlijk bovennatuurlijke overeenkomst vermag te ontdekken
met de Kerk der Apostelen, waarin de H. Schrift als Gods Woord werd geboren en
welke haar natuurlijk milieu vormt waarin zij wil verstaan worden. Een z.g. objectieve,
literaire benadering van de H. Schrift is een hersenschim.
Zelfs op natuurlijk niveau geldt: dat naarmate een woord meer wordt losgemaakt
van zijn levende verschijningsvorm, van zijn gebruik in een bepaald milieu, het
betekenisveld ervan wijder en tegelijk onzekerder wordt. A fortiori geldt dit voor de
H. Schrift als boek van een religieuse gemeenschap. Zo zullen er belangrijke
Schriftpassages zijn (b.v. de Instellingswoorden van het Laatste Avondmaal) welke
pas eenduidig en onbetwistbaar duidelijk worden vanuit een levende geloofstraditie
en -praktijk. Juist uit dit boek wordt dat alles nog duidelijker; met de Schrift alleen
en een, zij het nog zo fijn, literair instrumentarium komt men er niet. Iedere
interpretatie is bepaald door een traditie, zowel bij prot. als kath. S. is trouwens te
eerlijk om dit laatste te ontkennen, maar ziet het als een gebrek, hetgeen zelfs de
mogelijkheid van dwaling schept in zijn kerk. Als men alle traditie moet laten varen,
wat is dan nog de zin van Jesus' gebod om leerlingen te werven en te dopen? Dit
veronderstelt de noodzakelijkheid van een geloofsgemeenschap. Een laatste
praktische vraag: Hoeveel mensen op de wereld zijn in staat om zichzelf uit de H.S.
een verantwoord en objectief beeld te vormen van Jesus' Persoon en Leer in de zin
door S. bedoeld, zonder zich daarbij te verlaten op traditie en gezag van anderen?
Verwerpt men de stem van de Kerk en haar gezagsdragers, dan krijgen de theologen
het laatste woord. Wie zijn echter de theologen en wat is hun laatste woord? Deze
kritiek mag niet eindigen zonder een woord van waardering voor de objectieve toon
en de serene wijze waarop S. dit moeilijke onderwerp heeft benaderd en tevens
gedemonstreerd hoezeer een levende geloofstraditie als achtergrond voor de H.S.,
inbegrepen is in de objectiviteit waarmee een gelovige mens de Schrift tegemoet
treedt. Theologen en exegeten zullen van dit appèl op de objectiviteit met vrucht
kennis nemen en het kritisch op zijn waarde kunnen schatten.
H. Suasso

Bijbels Woordenboek o. red. van Dr. A. v.d. Born, Dr. J. Coppens etc.,
2e druk, aflevering 3: Isaias-Nachor. - Romen en Zonen,
Roermond-Maaseik, 1946, 185 pp. en 4 pp. illustr. buiten de tekst, f 10.75.
Meer nog dan lange verhandelingen eist een korte, overzichtelijke samenvatting
van de gegevens der Bijbelwetenschap een grote stofbeheersing. Deze aflevering
v.h. Bijb. Woordenboek bevat vele artikelen van fundamenteel belang, waarover
men hele boeken zou kunnen schrijven. Ik denk aan steekwoorden als Jahweh Jericho - Jerusalem - Jesus Christus - Kerk - Koning - Messiasverwachting en nog
vele andere, waar de redacteurs op bewonderenswaardige wijze hun inzichten
samenvatten. Iemand die enigszins op de hoogte is van de bijna wanhopige
hoeveelheid literatuur op dit gebied zal hen hier bijzonder dankbaar voor zijn. Enkele
opmerkingen: art. ‘Jericho’ is bijgewerkt naar de laatste gegevens. Het verband met
de Bijbelse gebeurtenissen is hierdoor minder duidelijk geworden dan men vroeger
meende. Had hierover niet uitdrukkelijker iets gezegd kunnen worden? De gewone
lezer zal juist hierover graag iets vernemen. In het art. ‘Jerusalem’ kan men niet
alleen de archeologische en topografische situatie, maar ook het theologisch aspect
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zeer goed weergegeven vinden. Bij de behandeling van het ‘Joh. Evangelie’ spreekt
de auteur over ‘het stramien v.d. vergissing’ (k. 860). Ik denk, dat dit voor een
niet-ingewijde niet onmiddellijk duidelijk zal zijn. ‘Maria’: door een fout zijn de 10
eerste regels van kol. 1096 verplaatst naar het midden v.d. kolom. In het art. ‘Mythe’
staan veel waardevolle gegevens. Wij kunnen het echter niet eens zijn met de
suggestie om de term ‘mythisch’ in zijn moderne betekenis te gaan invoeren, met
name niet wanneer het gaat over Christus' Verlossingswerk. Wij hebben n.l. het
door de Kerk geheiligde woord ‘sacramenteel’ dat juist ook het actueel doorwerken
van Christus en Zijn Verlossingsdaad uitdrukt. Dit woord geniet de voorkeur, daar
men daarmee het gevaar vermijdt de werkdadigheid los te maken van de concrete
historische Heilsfeiten, welke niet slechts symbool, maar ook bron zijn van deze
werkdadigheid. Mocht dit traditionele begrip ‘sacrament’ wat afgesleten zijn, dan
kan het opnieuw bezield worden. Nu men echter eindelijk buiten de Kerk weer wat
meer oog begint te krijgen voor een bepaald aspect van de ‘sacramentaliteit’, hoeven
wij nog niet de nieu-
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we terminologie - die bovendien grondige correctie behoeft - over te nemen alsof
men een nieuwe vondst had gedaan.
H. Suasso

De Boeken van het Oude Testament: III/II: Rechters-Ruth, door dr. J. De
Fraine S.J., 161 pp.; IV/I: Samuel, door dr. A. v.d. Born, 230 pp.; XI/I:
Ezechiël, door dr. A. v.d. Born, 287 pp.; XI/II: Daniël, door drs. J. Nelis
S.S.S., 133 pp.; XII/VII-XII: De Kleine Profeten (Nahum-Malachias), door
dr. D. Deden S.C.J., 400 pp. - Uitgave J. Romen en Zn., Roermond,
1954-1956.
De verzorging en uitgave van dit unieke katholieke werk is in uitstekende handen.
Voor leek en vakman zijn deze commentaren zeer lonend. De laatste vindt er een
overzichtelijke en gemakkelijk bereikbare samenvatting van de moderne exegetische
en technische gegevens. De niet-vakman zal wellicht niet de volle rijkdom van inhoud
ten volle kunnen schatten, maar wint bij serieuze lezing zeker een diep en
betrouwbaar inzicht in de O.T. boeken. Ezechiël en Daniël zijn reeds in 1954
verschenen. Ezechiël is met zeer veel eruditie bewerkt, v.d. Born is in de gehele H.
Schrift goed thuis hetgeen in een boek als dit uitstekend van pas komt. Wel wordt
er nog al iets van de lezer gevraagd en v.d. B. benadert in het algemeen zijn stof
vooral met het oog van de wetenschapper, ook in zijn commentaar op Samuel. De
religieuse boodschap van de tekst komt niet zo spontaan naar voren. Dit is wel het
geval met het boek Daniël van Nelis. Een goede synthese van wetenschappelijk
gefundeerd en tegelijk religieus belerend commentaar. De Fraine brengt in Rechters
eveneens een grote hoeveelheid materiaal onder het bereik van de lezer en schept
daaruit een goed opgebouwde en degelijke uitleg. Dit geldt ook van het aantrekkelijke
boek Ruth, dat vlot is vertaald en helder ingedeeld. P. Deden voltooide de tweede
serie der Kleine Prof. Zorgzaam en verzorgd werk en des te belangrijker omdat er
aan moderne kath. commentaren op dit gebied geen overvloed is. Alles overziend
ontwikkelt zich deze serie meer in wetenschappelijke dan in populaire richting en
wij moeten daar dankbaar voor zijn. Daar het ondoenlijk is beide te verenigen, lijkt
de ingeslagen weg de beste. Van hieruit kan men makkelijker populariseren dan
andersom. Het zou niet verwonderlijk zijn als de geleverde prestatie het fundament
zou blijken te worden van een andere voor wijder publiek, waarin de overwegend
technische kwesties, Hebreeuwse textuitleg, Latijnse termen, secundaire disputen
e.d. worden uitgelaten. Een vervanger v.d. Canisius-vertaling die voor echt
belangstellenden wel wat summier is.
H. Suasso

Cocle, J., Gods ontmoeting met de mens (Vita. Handboeken van
Godsdienst). - Uitgeverij Patmos, Antwerpen, 1957, 310 pp., geïll., ing.
Fr. 95.
Evenals de vorige handboeken van de zeer goede reeks ‘Vita’, treedt ook dit werk,
dat bestemd is voor de eerste humanioraklasse of Retorica, in de lijn van de huidige
vernieuwende opvattingen omtrent de godsdienstmethodiek. De persoonlijke
ontmoeting van God met de mens zal voor jongens en meisjes die voor hun
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levenskeuze staan en te strijden hebben met een concrete opdracht, de inhoud
worden van de heilsboodschap. God roept ieder mens persoonlijk bij zijn naam:
hoe zal hij antwoorden? In dat perspectief worden alle godsdienstproblemen van
deze tijd onder de loupe genomen, zowel wetenschappelijke en sociaal-culturele
als filosofische en theologische. Dat maakt dit boek moeilijk, maar zeker ook, samen
met de verzorgde illustratie (exc.: de Werkman), meer aantrekkelijk voor de leerling.
Het blijft immers niet in het brave moraliserend godsdienstige kader, waar ze reeds
boven uit groeiden met hun vaak onuitgedrukte maar toch reële ervaring van Gods
persoonlijke roeping, maar tracht de godsdienst te plaatsen op mannenhoogte. Het
incarneren van de problematiek in concrete personen: Marx, G. Marcel, Hadewych....,
en daarnaast de overvloed van rake en illustrerende citaten, brengen in dit werk
een aangename afwisseling in een reeds wetenschappelijke aanlokkelijkheid. Het
zal echter aan de leraar zware eisen stellen, én omwille van de behandelde
problemen, die wegens de noodzakelijke beperking vele vragen zullen oproepen,
én omwille van de geciteerde schrijvers: daar ze dikwijls slechts terloops geciteerd
worden, zonder opgave van titel of blz., veronderstellen ze een grote belezenheid.
Een mooi boek, dat zeker welkom zijn zal op de colleges.
E. Dirven

Tilmann, Klemens, Das geistliche Gespräch. - Echter-Verlag, Würzberg,
1956, 156 pp.
Dit boek (een bundel van heel verscheidene opstellen) is uit de zielzorg
voortgekomen; het draagt daarvan al de sporen. De bekende Duitse religieuse
pedagoog
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die het schreef, de medewerker aan de nieuwe Duitse catechismus, verzamelde
zijn bijdragen-in-tijdschriften, zijn andere opstellen voor jeugdleiders; hij vulde aan
en rondde af, - en daar alles in gevarieerde causeur-toon geschreven was, noemde
hij de verzameling ‘Das geistliche Gespräch’. Op de eerste bundel kan overigens
een tweede volgen; het geheel kon ook eens bijgewerkt en voltooid worden. Maar
deze ervaring en overtuiging leven onder alles door: wij moeten thans met elkander
geestelijk kunnen spreken, priesters met leken, ouders met kinderen, christenen
onderling. Want dikwijls komt God daarbij, en het luide gesprek met mensen vindt
zijn besluit in een stil ontmoeten van God. Waarover dan praten? Het kan over Gods
aanwezigheid en over Gods voorzienigheid zijn, over aanbidding en gebed, over
heiligheid en offer, over bijbel en Kerk, over opvoeding en vergiffenis schenken,
over de christen in de wereld..... En er zijn tientallen andere onderwerpen. Maar als
we dit boek lezen, een of twee opstellen daaruit, - telkens is het als zette de schrijver
zich pratend bij ons neer; de materie begint te leven; en op het einde voelen we het:
we hebben ook naar God geluisterd.
Em. Janssen

Carpentier, S.J., R., Témoins de la Cité de Dieu. Initiation à lavie
religieuse (Museum Lessianum. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956,
206 pp., Fr. 48.
Carpentier, S.J., R., Getuigen van de stad Gods, vert. door de Karmel
van St.-Michiels. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1957, 202 pp., ing. Fr.
48.
In enkele maanden bereikte dit boekje een vierde druk. Zeventien duizend
exemplaren werden verkocht. Naast de Franse en Nederlandse uitgave liggen nu
ook reeds een Spaanse, Italiaanse en Japanse vertaling klaar of zullen binnenkort
in de handel komen. Van waar dit succes? Deze inleiding op het religieuze leven,
die nog geen grondige studie wil zijn, geeft een theologische verantwoording van
het kloosterleven. De vernieuwde inzichten, de evangelische toon, het opnieuw
inwerken van de juridische structuren in het geestelijk leven revaloriseren het leven
van de kloosterling. Hoeveel priesters en leken, hoeveel kloosterlingen zelfs hadden
deze laatste jaren de diepere zin voor het religieus leven niet verloren? Hoe lastig
is het soms niet, bijzonder voor kloosterzusters, een degelijke leiding te vinden?....
Deze drang naar diepere beleving heeft zich nu duidelijk kunnen uiten en de
ongehoorde bijval van dit werk is een onverwacht getuigenis van het levendig
verlangen, dat bestaat in de kloosters, naar een echtere waardering van het
kloosterleven.
J. Beyer

Duméry, H., Le problème de Dieu en philosophie de la Religion (Textes
et Etudes Philosophiques). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1957, 144
pp., ing. Fr. 63.
Deze uitstekende studie brengt werkelijk iets nieuws in het zo klassieke probleem
van de natuurlijke Godsleer. De schrijver gebruikt de terminologie van de
husserliaanse ‘reductie’, om deze te overstijgen en de theologie van Plotinos in een
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nieuw daglicht te stellen. Twee punten zouden moeten herzien worden of tenminste
verder doordacht: het eerste betreft de verhouding van deze neoplatonische theologie
tot de christelijke godsdienst, probleem, dat hier zo summier wordt behandeld, dat
het beter geheel ware weggelaten; het tweede, de voorkeur gegeven aan het Ene
boven het Zijn. Het Ene is toch eerst voor ons ook een categorie van het intelligibele,
en moet niet minder dan het Zijn door een negatieve analogie of ‘reductie’ worden
getranscendeerd, om het Absolute aan te duiden. Deze opmerkingengen zullen het
voor onze lezers reeds duidelijk hebben gemaakt, dat we hier met een technisch
filosofische studie hebben te maken, die enige intellectuele voorbereiding
veronderstelt. Maar niemand, die zich voor dit probleem interesseert, kan dit werkje
ongelezen laten.
F. De Raedemaeker

Kleine Philokalie, Belehrungen der Mönchsväter der Ostkirche über das
Gebet, ausgewählt und übers. von Matthias Dietz, eingel. von Igor
Smolitsch. - Benziger-Verlag, Einsiedeln, (1956), 10 × 18, 192 pp., Zw.
Fr. 8.90.
In 1872 verscheen te Venetië voor de eerste maal de Philokalie, het later beroemd
geworden ascetisch-mystiek werk van de vroomheid van de Kerk uit het Oosten, in
de Griekse taal. Het boek is een bloemlezing van 38 auteurs, grotendeels monniken,
van de 4de tot de 14de eeuw. Het kreeg een grote verspreiding door de vertaling
in het Slavisch, die in 1793 te St.-Petersburg verscheen. Naast de Bijbel en de
Heiligenlevens werd dit boek dat meerdere delen beslaat, het klassieke meditatieboek
van het Oosten. De samenstellers van deze Duitse bloemlezing, hebben de teksten
uit het grote werk gelicht, die meer direct handelen over de
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Godverbondenheid in het gebed. Het is voor ons westerlingen beslist de moeite
waard, op deze wijze kennis te kunnen maken met een spiritualiteit, die ons over
een zaak, die ons juist tegenwoordig weer bijzonder bezighoudt, als de gebedsleer,
zoveel te leren heeft.
P. Grootens

Lubsczyk, Hans, Glaubenstunden der kirchlichen Jugendseelsorge. V:
Schriftlesungen des Alten Testamentes. - St Benno-Verlag, Leipzig,
1955, 443 pp., geïll.
Dit boek, op armoedig papier gedrukt, bezit een zeer speciale emotionele kracht.
Een priester achter het ijzeren gordijn heeft een hele tijd van direct apostolaat
opgeofferd om dit dringende werk te beeindigen. In die streken inderdaad wordt het
directe apostolaat steeds moeilijker: alleen foldertjes en boeken kunnen nog de weg
vinden naar de vele vereenzaamde christenen. Het bevat de mooiste teksten uit
het Oude Testament in sierlijk Duits vertaald; daarop volgt telkens een bondig
commentaar, die de christen in zijn geloof kan steunen en hem tot een vertrouwend
gebed zal brengen. Zo moet inderdaad de H. Schrift gelezen worden, dat ze de
christen tot gebed brengt. We betreuren enkel dat de grote lijn van de
heilsgeschiedenis niet duidelijker wordt aangegeven. Wanneer de lezer deze eenmaal
heeft ingezien, die opgaande lijn naar Christus toe, dan wordt de Schrift pas ten
volle lichtend.
A. Fransen

Gutzwiller, Richard, Meditaties over Mattheus. Vertaald door M. Kouw
M.S.C. - Uitg. Heideland, Hasselt, 1956, 560 pp., Fr. 135.
Meditatieboeken zijn er bij de vleet, maar al te vaak worden ze opgesteld door vrome
zielen, die de nodige kennis missen om het werk tot een bevredigend einde te
brengen. Richard Gutzwiller is een geleerde die over Mattheus een zeer
gewaardeerde studie schreef. In dit werk wil hij zijn kennis dienstbaar maken aan
de biddende christen. Na iedere pericope uit het evangelie geeft hij een zakelijk,
maar rijk commentaar. Hij hoopt dan dat de christen zelf dit tot gebed zal verwerken.
Dit is zeer wijs, want onze christenen houden niet van opgedrongen gebeden en
nog minder van klaargemaakte affecten. De vertaling en de band zijn verzorgd.
A. Fransen

Hofmans, Dr. F., Tochten met de Heer. - K.S.A.-Jong-Vlaanderen,
Roeselare, 1956, 225 pp., ing. Fr. 30.
Dit nieuw meditatieboek wil een gids zijn voor het persoonlijk gebed van de Vlaamse
jeugd. Dr. Hofmans stelt de ontmoeting met God voor in de vorm van tochten.
Tochten door Palestina en door Vlaanderen, naar de stille dingen, naar het eigen
hart en naar de anderen. Allen leiden ze naar het enige doel: de hemel. Na elke
ontmoeting volgen praktische suggesties voor het persoonlijk leven en zorgvuldig
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uitgekozen mondgebeden. De vrome en innige samenspraken zullen zeker veel
bijdragen tot een eenvoudig en oprecht bidden. De lage prijs maakt de ruime
verspreiding mogelijk, welke wij dit vroom meditatieboek toewensen.
L. De Hovre

de Cloriviere, S.J., Beschouwing over het gebed, uit het Frans. - E. Van
Elewijck, Overvloedstraat, 31, Brussel, 1955, 240 pp., Fr. 40.
Deze inleiding op het gebed, die naar E.P. Reypens' oordeel één van de beste is
(Bijdragen I (1939) p. 58), wordt ons in Nederlandse vertaling aangeboden. Ze
bespreekt de meditatie en alle andere, ook bijzondere vormen van het inwendig
gebed, waarbij de auteur duidelijk van zijn eigen ervaring gebruik maakt. Het is
trouwens de grote ervaring van het mystiek gebed die aan heel het werk een
buitengewone diepte geeft. Vele priesters zullen aan de hand van dit boek
voorzichtige leiding kunnen geven en in moeilijke gevallen kunnen vaststellen hoe
God werkzaam is in de ziel.
J. Beyer

Colson, Jean, Les fonctions ecclésiales aux deux premiers siècles
(Textes et Etudes Théologiques). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1956,
384 pp., ing. Fr. 180.
Steunend op belangrijke studies over de eerste eeuwen van de Kerk geeft schr.
ons hier een belangrijk theologisch werk dat tevens goed leesbaar blijft voor leken.
Zeer afhankelijk van de reeds in 1946 verschenen studie van Gregory Dix,
anglikaanse monnik van de Nashdom Abbey, is de hoofdstelling van schr. als volgt
samen te vatten: De bisschop vervult vanaf de tweede eeuw een dubbele, vroeger
gescheiden functie: hij treedt op als opvolger van de apostelen en voorzitter van
het priestercollege. De scheiding van deze twee kerkelijke functies in de primitieve
Kerk laat toe, belangrijke theologische conclusies te trekken waarop we hier niet
verder kunnen ingaan. Wellicht was het werk nog wetenschappelijker gebleven in-
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dien S. in het verloop van de uiteenzetting, geen positie had gekozen in theologische
vragen die pas volledig opgelost worden na een degelijk onderzoek van heel de
kerkelijke traditie.
J. Beyer

Przywara, Erich, Ignatianisch. - J. Knecht, Frankfurt/M., 1956, 150 pp.,
geb. D.M. 5,80.
Dit boek verenigt vier opstellen over Ignatiaanse spiritualiteit van de beroemde
Oefeningen-kenner. De drie eerste zijn inhoudsrijke overwegingen: vol koene
perspectieven, die vruchtbare aanknopingspunten bieden voor verdere ontwikkeling
en treffende inzichten openen, al wordt de geschiedenis daarbij wel eens, sterk
vereenvoudigd, dienstbaar gemaakt aan de idee. Zij handelen over het Spaans
spiritueel moment, waarin Ignatius verschijnt; over de Ignatiaanse ‘Negligenz,
Vakanz, Solität’, zoals die ook uit de overweging van zijn liturgisch feest reliëf krijgen;
over het speciale religieuze type van de Jezuïet, dat op zelfverzaken-in-dienst is
ingesteld; over de schijnbare tegenstelling tussen Ignatiaanse en Augustijnse
spiritualiteit. (Alleen in deze laatste studie vindt men Przywara's bekende, van louter
gedrongenheid bijna onleesbaar duistere, stijl weer).
A. Deblaere

L'Evêque et son Eglise (Témoignages. Cahiers de la Pierre-Qui-Vire). Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, 224 pp., Fr. 94.
Dit cahier zal even goed als de voorgaande uit de zo mooie reeks van La
Pierre-qui-vire veel belangstelling wekken. Het werd nochtans minder goed verzorgd
en lokte een vrij onaangename reactie uit in een editoriaal van Irenikon (1956, p.
3). Merkwaardig is de synthese die J. Colson er over zijn nu pas verschenen boek
geeft. Pater Bouessé O.P., die een biografie van Kardinaal Suhard voorbereidt,
geeft ons enkele mooie onuitgegeven teksten of uitspraken van de aartsbisschop
van Parijs. Zinvol is het artikel van J. Meyendorff over de taak en de zending van
de bisschop in de Orthodoxe kerk. Men mag er zich over verheugen dat deze
publicatie de zin voor de bisschop als leraar en verdediger van het geloof zo mooi
weet in ere te stellen.
J. Beyer

English in the Liturgy. - A Symposium edited by C.R.A. Cunliffe, London,
Burns & Oates, (1956), IV-153 pp., 8 s. 6 d.
Het vraagstuk van de volkstaal in de liturgie wordt in deze verzameling van 7
verschillende studies van alle kanten belicht. Belangrijk en het best geslaagd zijn
wel de bijdragen van J. McDonald, Theology and the Language of the Liturgy, en
van Cl. Howell S.J., The Liturgical Approach. Noodzakelijke aanvulling hierop is The
Problem of Style van H.P.R. Finberg. Een meer conservatieve stellingname verdedigt
J.J. Coyne, zonder echter sterke argumenten naar voren te brengen. Een historische
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beschouwing over de liturgische talen, een bijdrage over muzikale aanpassing, en
een opstel over het apostolisch belang der volkstaal maken dit boek tot een werk
dat wie de kwestie der volkstaal ter harte gaat, niet ongelezen mag laten.
A.C. Heymans

Lutgardis, Zr., Sponsa Dei. - De Bladen voor de Poëzie, Lier, 1957, 24
pp., Fr. 15.
Een uitgesproken sensitief beleven van het Bruid-Godsthema dat zich vol verrukking
in spel en dans, in vreugde om licht en bevrijding, uitzingt. Men denkt aan het thema
uit het Boek der Spreuken: ludens coram eo omni tempore, ludens per orbem
terrarum. Tot waardevolle poëzie is dit alles echter niet uitgegroeid: een al te
gemakkelijke versificatie, een gebrek aan vormelijke gebondenheid, een beperkte
woordkeuze die nooit tot een ware symboliek uitgroeit, laten deze Spel-verzen in
een spelletje verlopen.
J. Du Bois

Hislop, O.P., Ian, A Cathechism for Adults. - Blackfriars, London, 1956,
72 pp., 5 sh.
Schr. geeft aan de hand van de Twaalf artikelen van het Geloof een duidelijke
uiteenzetting van de leer der Katholieke Kerk. Hij verwerkt hierbij de gegevens van
de H. Schrift op een juiste manier. Wanneer we toch niet geestdriftig kunnen zijn
over dit dure boekje, vindt dat zijn oorzaak in de weinig boeiende wijze waarop de
leer wordt voorgezet: de taal is te weinig los van traditionele formulering en het
vrome cliché.
W. Peters

Vismans, O.P., Th., De plaats van de liturgie in het godsdienstig leven:
De eredienst der Kerk, 2. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, 15
× 22,5 cm., 43 pp., f 2,-.
De serie De eredienst der Kerk is bedoeld om onder de gelovigen meer begrip aan
te kweken voor de liturgie en haar rijkdom. In dit verband is het onderwerp van de
aangekondigde verhandeling van veel belang. Schr. verstaat de kunst om op hel-
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dere wijze zijn stof te behandelen. Uitgaande van de verhouding
persoon-gemeenschap laat Schr. aan de hand van Mediator Dei zien, hoe liturgie
en persoonlijke vroomheid elkaars aanvulling moeten zijn. In een tweede deel worden
enige praktische vragen behandeld.
J. Mulders

Daniel-rops, Missa est, vert. Reninca. - Elsevier, Brussel-Amsterdam,
1957, 80 pp., 34 pl., ing. Fr. 50, geb. Fr. 70, luxe Fr. 275.
Bij een reeks stemmige foto's, die het hele verloop van het misgebeuren illustrerend
volgen, laat Daniel-Rops telkens een kort, zinrijk commentaar, en een liturgisch
geinspireerd, maar eigentijds verwerkt en zeer persoonlijk geformuleerd gebed
aansluiten. De voortreffelijke vertaling van Reninca en de zeer verzorgde
typografische afwerking van tekst en cliché's (beter zelfs dan in de oorspronkelijke
Franse uitgave) maken dat dit waardevol boekje ongetwijfeld ook bij het
Nederlandslezend publiek ruime bijval zal genieten.
L. Monden

Filosofie en moraal
Henle, S.J., R.J., Saint Thomas and Platonism. A study of the Plato and
platonici texts in the writings of saint Thomas. - Martinus Nijhoff, The
Hague, 1956, XXIII-487 pp., f 30.
Langzaamaan raakt men op de hoogte van het feit, dat Thomas van Aquino
Aristoteles niet zonder meer heeft overgenomen en dat de term
‘aristotelisch-thomistisch’ ter kwalificatie van zijn systeem niet erg gelukkig, zelfs
misleidend is. Het is echter nog niet voldoende onderzocht, uit welke elementen
Thomas zijn geheel eigen systeem heeft opgebouwd. Doel van father Henle is
hiertoe een steen bij te dragen. Daartoe worden in het eerste deel de expliciete
teksten over Platoon en platonici in Thomas' werken aangegeven, met vermelding
van de bron. In het tweede deel volgt - na een verhelderend hoofdstuk over Thomas'
methode - een bespreking van de inhoud der teksten, ook in verband met teksten
die platoons zijn zonder uitdrukkelijke verwijzing. Uiteraard is dit boek allereerst
bestemd voor wijsgeren en historici der wijsbegeerte, maar voor hen is het dan ook
onmisbaar. De zeer heldere schrijftrant van dit degelijke werk zal bovendien deze
kring ruim doen zijn, zodat wij S. en uitgever bijzonder dankbaar zijn voor deze
bijdrage tot het kennen van de ‘echte’ Thomas.
J.H. Nota

Hilker, Franz, Paedagogik im Bild. - Herder-Verlag, Freiburg i. B., 1956,
561 pp., 614 ill., geb. D.M. 56.
Herders recent vierdelig Lexikon der Pädagogik (1952-1955) vindt hier zijn
illustrerende aanvulling: 614 reproducties, voornamelijk foto's, maar ook grafische
voorstellingen en statistieken, die de tekst begeleiden van 25 pedagogische
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monografieën, alle door bekende vaklui samengesteld: over doel en principes der
opvoeding, de diverse opvoedingsmilieus (de school in het bijzonder, met
bijbehorend: schoolbouw, schoolsystemen, enz.), de musische en sociale opvoeding,
de opvoeding der adulten, de geschiedenis van de opvoeding en van de pedagogiek.
Stuk voor stuk interessante en grondige studies. Jammer dat ons over het ken- en
wilsproces geen bijdrage wordt geboden. Door het waardevolle fotografische
materiaal én door de bijdragen vormt het werk eigenlijk een haast onmisbaar 5e
deel bij het alfabetische Lexikon. Een prachtig consultatie-, lees- en prentenboek!
Dat sommige foto's er blijkbaar enkel óm de mooie foto in terechtkwamen, dát nemen
we dan wel op de koop toe en, helaas, ook in de prijs mee.
Jos Van Brabant

Jansen, Fons, De liefdesverhouding vóór het huwelijk. Gesprekken over
verkering en verloving. - Uitg. Paul Brand N.V., Bussum, 1957, 131 pp.,
f 2.95.
In een serie gespreks-bijeenkomsten heeft Fons Jansen met een groepje jonge
mensen gepraat over verkering en verloving; voor hen, die zich ervoor interesseren
wat op zulke avonden ter sprake komt en hoe het wordt besproken, werd dit boekje
als een soort verslag geschreven. Wie het zó leest, zal het best kunnen waarderen
als een welkome aanvulling op andere werkjes, die meer onderrichtend geschreven
zijn. Hier wordt meer gestreefd naar persoonlijke gewetensvorming dan naar pasklare
antwoorden, zonder dat evenwel aan de betekenis van de objectieve normen tekort
wordt gedaan: ‘samen luisterend wat God door Christus en door de Kerk van ons
wil’ (p. 115). Bijzonder goed geslaagd zijn de passages, waarin
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de voorlichting en de geboorteregeling ter sprake komen. In het gesprek over de
doodzonde hadden wij graag het onderscheid tussen zonde uit boosheid en zonde
uit zwakheid (‘uit hoogmoed of schuldige onverschilligheid’ zegt de schr. op p. 53)
meer uitgewerkt gezien, want ook uit zwakheid kan de mens een doodzonde begaan.
Bij het lezen van dit boekje deden wij de merkwaardige ontdekking, dat verschillende
karakteristieke gedachten en uitdrukkingen, die wij in de januari-afl. 1957 van G-3
lazen in een meer gecomprimeerde en minder afgewogen vorm, hier veel beter
uitgewerkt resp. geplaatst zijn. Een zekere neiging tot chargeren vertoont de schr.
ook hier, maar als geheel is zijn boekje evenwichtig. Het zal zijn weg wel vinden en
bij de jonge mensen van tegenwoordig veel goeds doen.
A. van Kol

Zarncke, Lilly, Gewissensbildung in der frühen Kindheit. - Morus-Verlag,
Berlijn, 1956, 63 pp., 6 afb., ing. D.M. 2.
Het nieuwe boekje van de Duitse katholieke psychologe is een al even praktische
als fijnzinnige uitwerking van het zo eenvoudige inzicht, dat, voor de vorming van
het volwassen geweten, de zg ‘kleinkindjaren’ van beslissend belang zijn. Latere
onzekerheden, misvattingen, ontwrichtingen zijn in de meeste gevallen tot die
allerprilste misgroeiingen terug te brengen. Gehoorzaamheid, eerlijkheid, zich iets
leren ontzeggen, eerbied voor het leven, oprechtheid, eerbaarheid, offerzin: stuk
voor stuk wordt aangetoond dat dit alles véél minder kwestie van een
(lang-niet-zo-vanzelfsprekende) ‘spontane aanleg’, dan wel de vrucht van een uiterst
geduldig ‘bij-brengen’ is. Met dit ‘bij-brengen’ wordt niet zozeer een opzettelijk,
pedagogisch-bestudeerd optreden bedoeld, als wel de veel minder merkbare maar
daardoor juist meer efficiënte invloed van de ‘atmosfeer’ waarin het kind opgroeit.
In vertaling zou dit boekje zeer veel dienst kunnen bewijzen.
L. Versteyen

Literatuur
Durrell, Lawrence, Justine. - Faber and Faber, London, 1957, 253 pp.,
15 sh.
Deze roman van de dichter Durrell werd door de critici, wier recensies wij lazen,
gunstig beoordeeld en in een klasse apart geplaatst. Dit zowel om de inhoud, een
enigszins onconventioneel liefdesverhaal, geplaatst in de broeierige amorele sfeer
van Egyptische steden, alsook om geheel eigen vorm en dictie. Inderdaad staat
deze roman buiten het gewone ‘markt-produkt’, maar we kunnen hem om deze
reden nog geenszins als een eerste klas kunstwerk beschouwen. De karakters zijn
wel scherp getekend, maar alleen scherp in een rare dromerigheid die hen gevangen
houdt; het onophoudelijk gepsychologiseer heeft op de duur een hypnotiserende
uitwerking die de lezer in een akelige onwerkelijkheidsfeer brengt. Schr. streeft naar
eenvoud van stijl, met korte zinnen, en het zorgvuldig gekozen, overigens zeldzame,
beeld ter verduidelijking. Merkwaardig genoeg zijn de beelden vaak zo frappant,
dat zij de lezer als het ware wakker maken, en hem dan confronteren met een
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vergelijking of metafoor, die echter al te duidelijk als ornament op de tekst is
aangebracht. Op zich wel een aardig beeld vaak, maar iedere inherente noodzaak,
en vooral ieder wezenlijk betrokken zijn op het uitgebeelde, ontbreekt al te dikwijls.
Dit boek met vele sporen van iets aparts te willen zijn is om zijn mufheid
voorbehouden lectuur, maar zelfs een lezer die scherp weet te onderscheiden, zal
hierin maar nauwelijks een grote roman erkennen.
W. Peters

Herckenrath, Adolf, Gedichten. - De Sikkel, Antwerpen, 1956, 82 pp.,
ing. Fr. 65.
Zelden zijn me beperktheid en grenzen van de impressionistische poëzie zo duidelijk
geworden, als in het oeuvre van A. Herckenrath, waarvan M. Rutten ons een keur
gedichten aanbiedt. Deze verzen, uit een veelheid van indrukken samengesteld,
als verfstippen op het doek van een pointillist, missen het verbale meesterschap,
en vooral de ritmische kracht om alles tot een diepere, omvormende eenheid te
binden. Na elke versregel herneemt het gedicht een aanhef. De eenvoudige,
gevoelige en mildbegrijpende mens Herckenrath laat zich wel tussen de versregels
vermoeden. Wellicht blijft zijn naam in de geschiedenis van onze letteren vermeld
om zijn vriendschap met Van de Woestijne, om de Laethemsche Brieven die hem
werden geadresseerd, om zijn invloed op de Gentse Toneelschool. Als dichter is
hij echter te veel epigoon, te weinig tot eigen vormgeving in staat.
J. Du Bois
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Brodin, Pierre, Présences contemporaines. Littérature. 1-2. - Nouvelles
éditions Debresse, 1955, 480-428 pp., ing. Fr. Fr. 870.
In deze twee boekdelen worden ons de voornaamste moderne Franse schrijvers
voorgesteld, negenentwintig in het eerste, achttien in het tweede. Schr. volgt voor
ieder afzonderlijk hetzelfde schema: chronologische index van de werken; uitgelezen
biografische gegevens; analyse van de voornaamste werken, waarin vooral gezocht
wordt naar de menselijke inhoud; bibliografische aanduidingen. Het doel van deze
voorstelling, ons de algemeen erkende auteurs te doen kennen, te doen begrijpen
en vooral te doen lezen, brengt mee dat schr. meer het standpunt inneemt van de
literatuur-historicus dan van de literaire criticus. Zijn aandacht gaat vooral naar de
prozaschrijvers, minder naar de dichters; schr. zelf betreurt de afwezigheid van
Robert Desnos, La Tour du Pin, Audiberti e.a. Dit tekort vermindert echter niet het
nut en de bruikbaarheid van deze zeer degelijke werkinstrumenten.
J. Dax

Frankau, Pamela, The Bridge. - Heinemann, London, 1957, 299 pp., 16
sh.
The Bridge uit de titel van deze roman is de brug waarop de hoofdpersoon als het
ware zich bevindt in het moment tussen tijd en eeuwigheid. Verschillende incidenten,
maar vooral episoden uit het verleden komen de gestorvene helder voor de geest,
waarbij hij impliciet ook een oordeel uitspreekt over eigen gedragingen van toen.
Het kan niet ontkend worden dat het boek de lezer pakt, dat het ook knap
geconstrueerd is; het grote nadeel blijft dat het brug-motief zelf te veel de sporen
draagt van bewust gekozen variant te zijn op een chronologisch levensverhaal. Het
boek heeft daardoor iets geforceerds, dat afbreuk doet aan de ernst van het thema.
W. Peters

Aafjes, Bertus, Logboek voor ‘Dolle Dinsdag’. - J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1956, 230 pp., f 7.90.
Ervaringen, opgedaan bij een reis naar de Golf van Mexico, heeft Aafjes neergelegd
in een aan zijn dochtertje opgedragen logboek. Wat hij hoorde en zag op de zee-reis;
wat hij waarnam in Amerika in de tijd dat de Witmarsum nieuwe lading innam;
ontmoetingen met blanken en zwarten; de auteur weet het aangenaam op te dissen.
Wat hij beleefde en hoe hij Amerika zag, was voor de auteur een verrassing; en niet
minder voor de lezer. Een ‘verslag’ van een reis dat men met genoegen én interesse
leest.
Joh. Heesterbeek

Zwolse Drukken en Herdrukken. Hendrik Laurensz. Spiegel. Lieden op
't Vader ons. Uitgeg. en toegelicht door Dr. Gilbert Degroote. - N.V.W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1956, 149 pp., f 3.60.
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Over de herkomst van het handschrift van vermelde liederen wordt de lezer van
bovenvermelde uitgave ingelicht door prof. mr. H. de la Fontaine Verwey, aan het
einde van deze Zwolse druk. Aan Spiegels tekst gaat vooraf een uitvoerige inleiding
waarin over de dichter en de hier afgedrukte liederen veel en velerlei wetenswaardigs
wordt vermeld. Voor hen die ex professo studie van de Nederlandse letterkunde
maken, zal deze uitgave zeer welkom zijn. Voor niet-vakgenoten zal de
aantrekkelijkheid veel minder groot zijn. Een verzorgde uitgave, die met ere haar
plaats onder de Zwolse drukken en herdrukken inneemt.
Joh. Heesterbeek

Mees, Cornelie A., Demeters dochter. - L.J.C. Boucher, 's-Gravenhage,
1957, 229 pp., f 6.90.
Carla, een lyceumleerlinge van de hoogste klasse, leert al vroeg de ernst en de
tegenslagen van het leven kennen. Tegelijk leeft zij zich enigszins in in de mythe
van Demeter en Persephone, die de leraar op het lyceum aan zijn klas verhaalt.
Ten slotte keert zich alles ten goede en het levensgeluk lacht Carla uit de verte toe.
Een aardig oudere-meisjes-boek zonder literaire pretenties.
R.S.

Daniël Rops, H., Het vlammende zwaart. Vert. - Uitgeverij Pax,
's-Gravenhage, 1957, 351 pp., f 4.90.
Bij de uitgeverij Pax verscheen een goede vertaling van Daniël Rops' roman L'épée
de feu, een waardig nummer uit de Aeterna-reeks. De roman dateert reeds, doch
heeft niets van zijn actualiteit verloren, wat van romans, die in 't algemeen in enkele
jaren verouderen, niet altijd kan gezegd worden.
R.S.

Aunos, E., Gérard de Nerval et ses énigmes. - G. Vidal, Parijs, 1956, 104
pp., Fr. Fr. 390.
Dit boekje werd geschreven naar aanleiding van de honderdste verjaardag van
Nervals dood. Rekening houdend met de vele publicaties die in onze dagen tot de
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renaissance van Nerval hebben bijgedragen, zoekt schr. naar de betekenis van de
verschillende mythen en symbolen die Nervals zielewereld bevolken.
J. Dax

Prismaboeken.
Als nieuwe prima's verschenen bij het Spectrum: Anton van DUINKERKEN,
Verzamelde Gedichten.
Walther PAATZ, De kunst der Renaissance in Italië, een rijk geïllustreerd
overzicht der renaissancekunst. Dit vertaalde werk was tevens de 250ste
Prisma-uitgave.
W. SOMERSET MAUGHAM, Verhalen en Leonard WIBBERLEY, Het geheime
wapen van tante Searwood, een roman vol wonderlijke avonturen.
R.S.

Kunst en cultuurleven
Knuttel, Wzn., Dr. G., Rembrandt, De Meester en zijn werk. - Ploegsma,
Amsterdam, 1956, 284 pp., geïll., 67 reproducties, f 22.50.
Over Rembrandt zijn reeds talrijke werken geschreven en ook Nederland heeft enige
belangrijke bijdragen geleverd. In 1906 verscheen b.v. het degelijke historische
werk van C. Hofstede de Groot: Die Urkunden über Rembrandt, en het meer
populaire boek van Jan Veth over de grote meester, dat overigens ook
wetenschappelijk verantwoord was. Deze beide boeken werden uitgegeven bij
gelegenheid o.a. van de herdenking van het derde eeuwfeest van Rembrandt's
geboorte. Ook in de volgende jaren verschenen er in onze taal verschillende
belangrijke studiën over de Leidse kunstenaar. Nu, na 50 jaren, is er wederom in
Nederland een omvangrijk en imposant werk over Rembrandt verschenen,
geschreven door Dr. G. Knuttel Wzn. Het bezit de wetenschappelijk verantwoorde
degelijkheid en tegelijk de toegankelijkheid voor een ruimer ontwikkeld publiek die
beide bovengenoemde werken kenmerken. Dr. Knuttel heeft bij de 350ste
herdenkingsdag van Rembrandt's geboorte aan de meester door dit boek een
waardige en schone hulde gebracht. In het eerste gedeelte van dit werk geeft de
schrijver ons een beeld van de culturele en geestelijke wereld, waarin Rembrandt
leefde. Door deze inleiding kunnen wij beter de vernieuwing begrijpen die deze
kunstenaar bracht, en bovendien ook vooral zijn persoonlijke beleving van de traditie,
waarop toch ook deze moderne meester voortbouwde. Dan volgen een aantal
hoofdstukken over de Leidse tijd van Rembrandt, zijn debuut in Amsterdam, zijn
opgang tot de Nachtwacht en de schepping van dit kunstwerk, over de periode
tussen Nachtwacht en Emmausgangers van 1648, en tussen het verschijnen van
de beroemde Honderdguldensprent en de Ecce Homo; vervolgens een beschouwing
over de Anatomische les van Dr. Deyman en de werken tot het Eedverbond der
Batavieren, en over de laatste jaren van Rembrandts' leven. Een aantal bijlagen
belichten nog enige bijzondere kwesties in Rembrandt's kunst. Interessante details
worden ons hier medegedeeld. De schrijver heeft wel grotendeels de chronologische
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volgorde der werken gehandhaafd als leiddraad om het leven van de kunstenaar
te verhalen en terecht, want deze methode laat ook het beste de groei naar de
verheven hoogte van zijn kunstenaarschap zien. De kijk die Dr. Knuttel op de
kunstenaar en zijn werk geeft is boeiend en suggestief, vaak verrassend door de
belichting van tot nu toe onopgevallen details, en dikwijls ook zeer oorspronkelijk.
Ofschoon de schrijver omwille blijkbaar van de lezerskring die hij wenst te bereiken,
lang niet altijd ingaat op omstreden kwesties, bevredigt dit werk toch zeker ook in
hoge mate de wetenschappelijk geïnteresseerde lezer. Dr. Knuttel heeft hier geput
uit de overvloed van zijn verworven kennis van de meester, zodat dit boek een van
de schoonste bijdragen is geworden tot de huldiging van Nederlands grootste
kunstenaar in het Rembrandtjaar. Dr. G. Knuttel heeft dit Rembrandt-boek dan ook
werkelijk geschreven niet alleen voor nu, maar ook voor de komende jaren.
C. de Groot

Koch, A. en E. Schirmer, Praktisch Bauen + Schön Wohnen = Glücklich
Leben. A. Koch, Dekorationsstoffe. A. Koch, Neuzeitliche Leuchten. R.
Gutmann en A. Koch, Ausstellungsstände. - Verlag A. Koch, Stuttgart,
1956, 108-152-114 en 248 pp., 310-258-260 en 345 ill., geb. D.M.
14.90-39-29.50 en 44.
Decorative Art, vol. 46 (1956-1957), 148 pp., rijk geïll., geb. sh. 35.-.
Modern Publicity, vol. 26 (1956-1957), 180 pp., rijk geïll., geb. sh. 42. The Studio Publications, Londen, 1956.
A. Koch, die langs zijn tijdschrift Innen-Dekoration een jarenlange ervaring heeft
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op het gebied van de nieuwe vormgeving, heeft in een reeks publicaties enkele van
de best geslaagde modellen verzameld in verband met het moderne woonhuis en
de moderne publiciteit. Zijn boek over het ‘gelukkige leven’ als resultaat van het
praktisch bouwen en schoon wonen, is een kleine synthese van goed gekozen
voorbeelden waarin de eenheid van de moderne woonopvatting samen met de
verscheidenheid van ieders persoonlijke situatie en smaak is uitgedrukt. De rijke
illustratie wordt even verduidelijkt door een sobere tekst. Enkele woonhuizen worden
in hun geheel besproken. Hierna krijgen de verschillende ruimten van het woonhuis
een hoofdstukje toegewezen.
Volgens eenzelfde schema is ook het jaarboek Decorative Art 1956-1957
samengesteld. Eerst wordt ons de inrichting van een aantal appartementen - minder
critisch uitgezocht - getoond. Hierna wordt een rijke keuze geboden aan wat het
laatste jaar op gebied van wooninrichting werd geproduceerd; meubelen, stoffen,
vaatwerk, lampen. Aan deze verscheiden onderdelen heeft A. Koch interessante
monografieën gewijd. Hij gaf een boeiend boek uit over de moderne dekoratie in
stoffen, behangpapier, tapijten. Een deel van het boek bestaat uit oorspronkelijke
monsters, meestal van Duitse producenten. Hierbij aansluitend willen we tevens de
aandacht vragen voor enkele merkwaardige propaganda-uitgaven zoals de catalogus
voor behangpapier van de fabrieken Rasch, wier ontwerpen afkomstig zijn van
vooraanstaande kunstenaars; de brochure van de Pausa-fabriek, wier ambities
liggen op het gebied van de weefsels; tenslotte de uitzonderlijke prestatie van enkele
Nederlandse producenten die samen het tijdschrift Visie uitgeven en de uitgave De
Grond waarop wij staan, gewijd aan de vloerbedekking door de werkhuizen
Krommenie. In een tweede monografie bracht A. Koch de meest verscheiden
modellen van lampen bij elkaar. Een goede belichting blijft een van de delikaatste
problemen voor de moderne architect. Hoe kritisch A. Koch zijn modellen ook uitzocht
toch voelt men ook in die keuze nog tot hoe weinig stabiele resultaten men op dit
gebied gekomen is. Naast deze uitgaven, gegroepeerd rond het wonen, gaf A. Koch
in samenwerking met R. Guttmann, een monografie uit over de
tentoonstellingstechniek. In een tentoonstelling kan een architect zijn visie op de
moderne vormgeving meestal vrij uitwerken. Dit voert tot merkwaardige resultaten
niet alleen op het gebied van de architectuur, maar eveneens op dat van de
massapedagogie. In verband met het boek van Koch vermelden wij tenslotte het
Studio-jaarboek Modern publicity, een doorsnede van de wereldproduktie op het
gebied van de affiche - een doorsnede ook van onze beschaving met de traditie die
in het toerisme wordt gecultiveerd, met haar eigentijdse cultuurmanifestaties, met
de ontwikkeling van de techniek, die tot een nieuwe cultuur wordt, met de
overrompeling door de vaak vulgaire handelspubliciteit.
G. Bekaert

Hofmann, Werner, Die Karikatur von Leonardo bis Picasso. - Brüder
Rosenbaum-Verlag, Wenen, 1956, 152 pp., 80 pl., 32 ill., 23 × 28 cm.,
geb.
De karikatuur heeft zich steeds over een levendige belangstelling en zelfs af en toe
over een wetenschappelijke studie mogen verheugen. Een uitgebreide bibliografie
staat hiervoor borg. Maar de kunsthistoricus Werner Hofmann zal wel de eerste zijn
om de karikatuur te behandelen, niet als een apart genre in de kunstgeschiedenis,
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maar als een noodzakelijke aanvulling ervan. De karikatuur immers is, zoals Hofmann
goed aantoont, een onmisbare tegenspeler die een idealistische kunstopvatting als
vanzelf tot leven heeft geroepen. Met deze omlijning van het thema wordt ook de
historische afbakening van Leonardo da Vinci tot Picasso onmiddellijk duidelijk. Van
de ene kant dus kunnen de middeleeuwse drolerieën niet als echte karikaturen
worden beschouwd en van de andere kant wordt de karikatuur in de moderne kunst
zelf opgenomen als een integrerend element, niet langer als een noodzakelijke
aanvulling. Zo beschouwd is de karikatuur een historisch zeer goed omschreven
kunstverschijnsel dat samenhangt met een idealistische kunstopvatting. Van uit dit
standpunt ook werden de illustraties voor deze uitstekende studie gekozen.
G. Bekaert

Sello, Gottfried, Edwin Scharff. - Claassen-Verlag, Hamburg, 1956, 168
pp., ca. 150 afb., geb.
In een zeer verzorgde, door de kunstenaar en de uitgever nog voorbereide,
monografie heeft het Claassen-Verlag aan de nagedachtenis van de beeldhouwer
Edwin Scharff een waardig standaardwerk gewijd. Edwin Scharff voelde modern
reeds in zijn eerste werken, die zijn stijl in zijn volle kracht openbaarden, maar ook
vastlegden binnen welbepaalde grenzen.
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Slechts moeizaam penetreerden er nieuwe richtingen of persoonlijkheden. Daarom
vormt het geen bezwaar dat de illustraties niet chronologisch werden gerangschikt,
want een vroeg werk van Scharff verdraagt zeer goed een later en omgekeerd. De
verschillende expressievormen die hij binnen zijn eigen stijlconceptie toeliet, zijn
niet chronologisch gedetermineerd. Van zijn werk zijn wellicht het gaafst enkele
portretten, het bekende paardentorso, en een paar losstaande figuren zoals het
beeld van Pandora. In verscheidene van zijn reliëfs, waaronder vele religieus werden
geïnspireerd, geeft hij te veel toe aan een enigszins opgeschroefd, barok
levensgevoel, waarbij de kracht van zijn overig werk verloren gaat. Naast het
beeldhouwwerk werd een grote plaats ingeruimd voor het grafisch oeuvre. G. Sello
schreef een goede inleiding op deze belangrijke Duitse meester.
G. Bekaert

Rothenstein, John, Modern English Painters. II: Lewis to Moore. - Eyre
& Spottiswoode Ltd., Londen, 1956, XII-345 pp., 32 pl., geb. sh. 35.
De Engelse kunst is steeds op het continent wat verwaarloosd geweest. Slechts
uitzonderlijk, en dan nog op minder glansrijke momenten, heeft zij zich als zodanig
weten te imponeren. Men kan zich de vraag stellen of er wel een Engelse kunst
bestaat. Maar steeds zijn er Engelse kunstenaars geweest, die bij de allergrootste
moeten gerekend worden. Dit is misschien de diepste reden waarom Sir John
Rothenstein, directeur van de Tate Gallery, niet over moderne Engelse schilderkunst,
maar over een aantal Engelse schilders heeft geschreven, die hij haast alle van
nabij kent. Zijn nieuw boek is een vervolg op een eerste reeks portretten - van Sickert
tot Smith -, in 1952 uitgegeven. Een zestien schilders - van Lewis tot Moore - worden
hier behandeld, soms wel even over het paard getild, maar toch levendig voorgesteld.
Meestal vertonen deze kunstenaars slechts matig boeiende varianten van wat op
het vasteland werd geproduceerd. Natuurlijk zijn ook hier de grote uitzonderingen
als een P. Nash, een B. Nicholson, een H. Moore, die een wezenlijke verrijking
betekenen voor de moderne kunst.
G. Bekaert

Canetti, Elias, Fritz Wotruba. - Bürder Rosenbaum-verlag, Wenen, 64
pp., 59 pl., 23 × 28 cm., geb.
Onder de moderne Oostenrijkse kunstenaars hebben slechts enkelen zich weten
door te zetten tot een wereldformaat. De beeldhouwer Fritz Wotruba is, naast de
schilder O. Kokoschka, wel de voornaamste. In de moderne beeldhouwkunst bekleedt
Fr. Wotruba een zeer eigen plaats. Zijn werk laat, als uitdrukking van een
oorspronkelijke persoonlijkheid, weinig verwijzingen toe. Zijn biograaf Elias Canetti
kon het niet beter typeren dan met de zin, die hij over de beeldhouwkunst in het
algemeen neerschrijft: ‘Das Hauptanliegen der Bildhauerei ist der Beginn’. Aan dit
begin doet elk beeld van Wotruba denken, aan het ontstaan, het ontwaken van de
gestalte uit de steen, die zoals bij geen andere beeldhouwer, steen is gebleven. De
uitstekende monografie die de Verlag Rosenbaum aan Wotruba heeft gewijd, geeft
aan dit werk zijn volle recht.
G. Bekaert
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Geschiedenis
Becqué, C. SS. R., M., Le Cardinal Dechamps. I: Le religieux. II: Le prélat.
- Bibliotheca Alphonsiana, Leuven, 1956, XVI-432 en 435 pp., ing. Fr.
225 per deel.
P. Becqué, redemptorist, die in 1943 promoveerde op een proefschrift over de
theologie van Kard. Dechamps, bezorgt ons nu een uitvoerige biografie van deze
markante kerkvorst van België. Victor-Auguste Dechamps werd in 1835, na drie
jaar seminarie, op zijn 25e jaar, redemptorist. Zoals zijn broer, de bekende staatsman
Adolphe Dechamps, was hij een vurig en meeslepend redenaar, en tevens,
niettegenstaande zijn korte theologische opleiding, schreef hij gewaardeerde werken
over theologie. Zijn nieuwe apologetische methode steunde op de innerlijke behoefte
en verwachting van het mensenhart, die slechts door Gods woord, levend in de
Kerk, voldaan worden. In de congregatie der P. Redemptoristen bekleedde hij
aanvankelijk belangrijke ambten, zelfs dat van provinciaal, hij streed een bittere
strijd betreffende de centralisatie van het bestuur te Rome, en betreffende de gelofte
van armoede, en werd daarna min of meer op zij gezet. Totdat hij in 1865 bisschop
van Namen en in 1867 tot zijn dood in 1883 aartsbisschop van Mechelen werd. Op
het concilie van het Vaticaan was hij enigszins de leider van de ‘meerderheid’, al
zocht hij voortdurend toenadering tot de ‘minderheid’, hij mengde zich herhaaldelijk
in het conflict over het traditiona-
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lisme aan de Leuvense universiteit, hij had de harde schoolstrijd van 1878 door te
vechten, en werd bij talrijke belangrijke politieke en religieuze kwesties betrokken.
In twee grote delen schetst de auteur vlot en meestal boeiend dit bewogen, rijke
leven, en steunt hierbij op tal van onuitgegeven bronnen. Een beknopter voorstelling
met minder uitvoerige citaten ware het werk ten goede gekomen; te talrijke drukfouten
en slordigheden in de tekst storen de lezing: zo staat eerst te lezen dat Manning
met Dechamps bisschop gewijd werd (I, 364), en daarna dat Manning assisterend
bisschop was bij Dechamps' wijding (II, 9). Voor de wrijvingen met de Jezuïeten
heeft de auteur helaas niet de jezuïetische archieven geraadpleegd; zijn voorstelling
van het Vaticaans concilie steunt te veel op Mourret. Al met al is deze lijvige biografie
een verrijking voor de 19e-eeuwse historiografie, daar wij nu de ware grootheid en
de vele kleine kanten van de ingoede, soepele Kard. Dechamps veel beter kennen.
M. Dierickx

Geschiedenis der Mensheid, samengesteld door Alexander Randa, in
het Nederlands bewerkt o.l.v. Dr. O. Noordenbos. Deel I - De Bezige Bij,
Amsterdam; De Standaard, Antwerpen, 1956, XXII-1377 pp., 34 platen,
31 kaarten, geb. Fr. 450 (Fr. 390 bij intekening).
Naast de tiendelige Historia Mundi, die christelijk-humanistisch is geïnspireerd,
verscheen in 1954-1956 bij de Otto Walter-Verlag te Olten (Zwitserland) een groot
Handbuch der Weltgeschichte. De leider A. Randa is er in geslaagd meer dan 150
geleerden uit 15 landen voor zijn monumentale katholiek doordachte
wereldgeschiedenis aan te werven. Deze verschilt grondig van de vooroorlogse: er
is een verruiming in de tijd, doordat meer dan honderd bladzijden - dit is meer dan
de Griekse en Romeinse oudheid toebedeeld krijgen - gewijd worden aan de
Oergeschiedenis vanaf de bouw van het heelal over de geschiedenis van de aarde
naar de historie van de mens in de voorhistorische tijden; de horizont is ook verbreed
in de ruimte: zo komen onder de oudste culturen naast het Nabije Oosten ook Indië,
China, Oud-Amerika en Oud-Afrika ter sprake. Niet alleen wordt met de nationale
opvatting radicaal gebroken, maar ook Europa wordt tot zijn reële betekenis herleid.
Dit boek zal op velen als een bevrijding werken. De Nederlandse tekst, in vijf grote
dicht gedrukte delen, is geen vertaling maar een bewerking. De bewerkers hebben
in dit eerste deel enige technische voorstellingen meer leesbaar gemaakt, de tekst
soms lichtelijk geresumeerd of uitgebreid, maar de geest van dit katholiek werk
geëerbiedigd. Alleen hebben ze het nodig geoordeeld aan het merkwaardig exposé
van de beroemde W. Schmidt S.V.D. over de oudste, de primaire en de mengculturen
een zg. kritische, maar erg gepassioneerde ‘rechtzetting’ van Prof. J.J. Fahrenfort
te laten voorafgaan; dit zal op vele lezers verwarrend werken. De vele, ook gekleurde
platen werden in het Nederlands overgetekend en het aantal mooie platen
verdubbeld. Bij ons weten beantwoordt deze Geschiedenis der Mensheid het best
en op de meest originele wijze aan de vragen en eisen van de moderne mens.
M. Dierickx

Hildebrand, O.F.M. Cap., Les capucins en Belgique et au Nord de la
France. Synthèse historique illustrée. - Archives des Capucins,
Antwerpen, 1957, 250 pp., 130 platen, Fr. 75.
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In dit boekje, waarvan ongeveer een derde uit vaak originele illustratie bestaat, heeft
de archivaris der Capucijnen te Antwerpen een synthese gemaakt van zijn tiendelig
werk De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, verschenen in
1945-1956. Ook in dit boek gaat het over de Zeventien Provinciën en het prinsbisdom
Luik, dus mede over Noord-Nederland. De auteur beschrijft de grote uitbreiding der
orde na de eerste stichting te Antwerpen in 1585, de spiritualiteit en het apostolaat
en ten slotte het verdwijnen der orde onder de Franse revolutie en het begin van
de heropstanding na 1830. Met voorkeur beschrijft de geleerde archivaris de
spanningen binnen de orde en de moeilijkheden buiten de orde, terwijl hij de grote
invloed der Kapucijnen ten tijde der katholieke reformatie meer laat vermoeden dan
hij uiteenzet. Toch brengt dit boekje ons een concreet inzicht in die grote orde, een
der voornaamste dragers der katholieke reformatie.
M. Dierickx

Leetham, Claude, Rosmini, Priest, Philosopher and Patriot. - Longmans,
London, 1957, 508 pp., 42 sh.
Rosmini is voor velen weinig meer dan een adversarius, die zij bij hun filosofische
of theologische studies ontmoeten. Sommigen kennen hem mogelijk ook nog als
de stichter van de hier te lande weinig bekende congregatie der Rosminianen; een
enkeling weet hoe zijn geschriften
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maar net aan een veroordeling van Rome ontkwamen. Dergelijke povere kennis
van een groot mens en een groot priester is op zich een aanklacht tegen eigen
bekrompenheid van visie en oordeel. Rustig en systematisch, aan de hand van
wetenschappelijk verantwoorde gegevens, gebaseerd mede op Rosmini's eigen
geschriften en correspondentie, schildert schr. van deze volledige biografie het leven
en de persoon van Rosmini: in zekere zin een merkwaardig leven, vol van wat we
misschien zouden noemen dolle avonturen, waarbij we denken aan de stichting van
zijn congregatie terwijl hij zelf nog maar nauwelijks priester was gewijd, aan het
curieuze gezelschap van eerste volgelingen, de moed waarmede hij zijn nog niet
gevormde mannen de Engelse missie instuurde, aan de serieuze filosofische en
theologische studies waarmede deze dynamische persoonlijkheid te midden van
alle zorgen en beslommeringen bleef doorgaan, enz. Het is een leesbaar en
interessant boek geworden, niet het minst ook omdat het de lezer zowel het Italië
als het Engeland van de vorige eeuw beter doet kennen. We hebben slechts één
bezwaar: terwijl er nooit aan Rosmini's goede bedoelingen en persoonlijke heiligheid
werd getwijfeld, werden zijn studies en geschriften herhaaldelijk verdacht niet geheel
orthodox te zijn. Het spreekt wel vanzelf dat Rosmini hieronder leed, en dat dit ook
een erezaak werd voor zijn volgelingen. Het merkwaardige nu is dat, terwijl dit boek
wel een ietwat te technisch hoofdstuk bevat over de filosofie van Rosmini, nergens
duidelijk uiteen wordt gezet waarom hij om zijn meningen op het terrein van dogma
en moraal zo fel werd aangevallen. Dit irriteert een beetje: als er ruzie is, wil men
zo graag weten waarom het bij dergelijk geruzie gaat.
W. Peters

Kurtz, Dr. Gerda H., Kenu Symons dochter van Haarlem. - v. Gorcum &
Comp., Assen, 1957, 115 pp., f 6.25 en f 7.90.
De archivaris der gemeente Haarlem, Dr. Gerda Kurtz, heeft de bestaande bronnen
en documenten omtrent de befaamde Kenau Hasselaar onderzocht en biedt in dit
werkje het resultaat aan van haar onderzoek. Kenau Hasselaar moet enige veren
laten, doch haar figuur als moedige vrouw en patriotte blijft gehandhaafd. Het boekje
is een interessante curiositeit voor belangstellenden in historische personages.
R.S.

Sociologie
Rooy, Mr. Dr. M., Het dagbladbedrijf in Nederland. Een
economisch-sociaal beeld. - H.E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1956,
613 pp., f 30.
Een standaardwerk over het Nederlandse dagbladbedrijf, zo mag men dit proefschrift,
waarmee de hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant, mr. dr. M. Rooy,
cum laude de doctorstitel behaalde, gerust noemen. De betekenis van dit werk is
des te groter, omdat de vaderlandse literatuur slecht bedeeld is met
wetenschappelijke werken, waarin de problematiek van de dagbladpers systematisch
wordt behandeld. Dr. Rooy heeft dit gedaan op een wijze die bewondering afdwingt
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en zonder ook maar één facet, hoe klein ook, over het hoofd te zien. Het is bekend
dat journalisten in het algemeen weinig weten van de economische en commerciële
zijde van het bedrijf, waarin zij hun eigen taak verrichten. Deze onkunde kan niet
zonder meer worden toegeschreven aan een gemis aan belangstelling, hoewel men
die ook wel aantreft. Men is eenvoudig niet op de gedachte gekomen om regelmatig
en systematisch aandacht te schenken aan dit soort interne voorlichting. Om dezelfde
redenen ontmoet men bij de man van de advertentie-afdeling of administratie van
een krant vaak onvoldoende begrip voor de aard en betekenis van het redactionele
werk. Dit boek verschaft de betrokkenen talloze interessante gegevens over
elkanders werkterrein, waarvan de kennisneming ten goede kan komen aan inzicht
en wederzijdse waardering. Een enigszins volledige opsomming geven van de lange
reeks onderwerpen, die in dit 600 pagina's tellende boek aan de orde komen, is
ondoenlijk. Maar er zijn onderwerpen bij zoals: betekenis van de nieuwsvoorziening
voor de samenleving; persvrijheid; onderlinge beinvloeding van krant, radio en
televisie; verkoopbaarheid van een krant; rubrieken in een krant en vele andere,
waarin niet alleen vakmensen, maar ook leken op publicity-gebied belang stellen.
Meer uitsluitend de vakman zullen onderwerpen interesseren als: inkomsten en
uitgaven van de krant, kostenverdeling, advertentiewezen, invloed van de
conjunctuur, organisatie van het Nederlandse dagbladwezen enz. Wanneer het
gepast is over dit voortreffelijke werk een opmerking te
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maken, dan zou het deze kunnen zijn, dat de economische sector meer reliëf heeft
gekregen dan de sociale- en personeelssector. In de journalistieke wereld wemelt
het van personeelsproblemen: personeelsopleiding, personeelsplanning,
personeelsvoorziening, personeelsbeoordeling, personeelsbeloning,
personeelsverhoudingen, enz. Er is bij de aanpak van deze problematiek ook een
gevoelige achterstand ten opzichte van vele andere sectoren van het bedrijfsleven.
Menig journalist zal dan ook na lezing van dit boek de verzuchting slaken, dat er
nog eens een tweede Rooy moge opstaan, die dit terrein speciaal tot onderwerp
van een even gedegen studie zou willen maken.
F. Maatman

Zinkin, M., Development for Free Asia. - Chatto & Windus, London, 1956,
251 pp., 21 s.
De onderontwikkelde gebieden staan in het middelpunt van de belangstelling. Bij
gebrek aan diepgaande kennis van de intricate problematiek komen degenen die
over dit onderwerp schrijven, veelal niet uit boven het niveau van algemeenheden
en leuzen. Slechts weinigen spreken uit eigen ervaring en met kennis van zaken
en zijn in staat in concreto de weg te beschrijven, die de volken van Azië zullen
moeten gaan - met alle moeilijkheden daaraan verbonden - om uit de uitzichtloze
cirkel te geraken, waarin zij door een te langzame groei van de bestaansmiddelen
en door een zeer snelle toename van de bevolking gevangen worden gehouden.
Een van deze weinigen is Maurice Zinkin, die een lezing over dit onderwerp voor
de ‘Pacific Relation Conference’ in 1953 te Kyoto gehouden, tot een boek heeft
uitgewerkt, dat niemand, die het probleem van de onderontwikkelde gebieden ter
harte gaat, ongelezen mag laten. Wel beperkt de schrijver zich hoofdzakelijk tot
India, aangezien hij door een verblijf van twintig jaar met de moeilijkheden van dit
land het beste op de hoogte is, maar dat wil niet zeggen dat zijn conclusies in grote
lijnen niet ook op de andere landen van Azië van toepassing zijn. Achtereenvolgens
bespreekt hij de economische, politieke en sociale aspecten van dit probleem, dat
tot heil van heel de wereld dient te worden opgelost. Opvallend hierbij is, dat de
schrijver, ofschoon niet katholiek, weinig heil ziet in een systematische
geboorteregeling en veel meer de nadruk legt op bevordering van industrialisatie
en intensivering van de landbouw. Dat de katholieke principes op dit punt ook door
praktische en wetenschappelijke overwegingen gesteund worden, valt ten zeerste
toe te juichen.
J. Wernink

Psychologie
Benkö, A. en J. Nuttin, Examen de la personnalité chez les candidats à
la prêtrise (Studia Psychologica). - Public. Universitaires, Leuven; N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1956, 138 pp., ing. Fr. 125.
Een verjaagde Hongaarse priester S.J., op het ogenblik professor in Brazilië, heeft
van zijn verblijf in Leuven gebruik gemaakt om, onder de competente leiding van
Prof. J. Nuttin, die mede het werk heeft willen afwerken, belangrijke onderzoekingen
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te doen omtrent de bruikbaarheid van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory,
om het psychisch evenwicht, en bijgevolg de kansen tot volharding van kandidaten
tot het priesterschap te testen. Niet alleen de vakpsychologen maar ook de oversten
van seminaries zullen met belangstelling, en niet zonder nut, deze studie ter hand
nemen. Zij die zulk een grote verantwoordelijkheid dragen in het oproepen tot het
altaar, worden er zeker door aangezet oog te hebben voor de aanwending van deze
moderne middelen, door daartoe gevormde specialisten. Zo worden zij wellicht
geholpen om tijdig ongeschikte kandidaten naar andere taken in Gods Kerk te
oriënteren, of om van meet af aan bijzondere leiding te laten geven aan hoopvolle
kandidaten, die een of andere lichtere afwijking van het karakter verraden.
A. Snoeck

Munnichs, J., Moor, R. de, Maltha, O.P., A., Herfsttij van de levensloop.
Beschouwingen over de ouderdom. - Uitg. Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1956, 73 pp., f 1.90.
Nu de eis om ons ernstig te bezinnen op de problemen van de bejaarden steeds
dringender wordt, verdient het waardering, dat de Kath. Centrale Vereniging voor
Geestelijke Volksgezondheid een publicatie over deze kwestie deed verschijnen.
In drie opstellen wordt het probleem benaderd vanuit psychologie, so-
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ciologie en pastoraal. De studie van deze vraagstukken is nog in een beginstadium
en ook in deze publicatie blijkt, hoezeer men nog tastend zijn weg moet zoeken.
Toch menen wij, dat deze brochure nuttig kan zijn voor hen, die met de zorg voor
oude mensen zijn belast, en om te helpen bij het vormen van de zo noodzakelijke
mentaliteit ten opzichte van de ouderdom in breder kringen.
J.M. Kijm

Foulkes, S.H. and E.J. Anthony, Group Psychotherapy. The
Psycho-Analytic Approach. - Penguin Books, 263 pp., 3 sh. 6 d.
Schr. behandelen achtereenvolgens de idee van de groep, de theorie van
groepanalyse, en de praktijk aan de hand van enkele experimenten. Uiteraard is
het een inleidende studie, die reeds een vrij degelijke kennis van psychologie en
psychoanalyse vooronderstelt. Voor de leek in het vak mist zij de helderheid die
voor hem juist eerste voorwaarde is om enigszins wegwijs te worden in een moeilijke
materie.
W. Peters

Wetenschap
Laer, D. Sc., P. Henry van, in collaboration with Henry J. Koren, C.S.
Sp., S.T.D., Philosophy of Science, Part One, Science in General. Dusquesne University, Pittsburgh, Pa. Editions E. Nauwelaerts, Louvain,
Netherlands, Coebergh, Haarlem; Meulenhoff, Amsterdam; Brill, Leyden;
etc. 1956, XVII-164 pp., 17 × 24, paper $3.00, cloth $3.75.
Dit eerste deel handelt over de wetenschap in het algemeen; een tweede deel, dat
in voorbereiding is, zal het probleem van de indeling der wetenschappen en het
eigen karakter van de verschillende groepen van wetenschappen beschouwen.
Nadat schrijver in het kort de verschillende betekenissen van weten en wetenschap
heeft belicht bepaalt hij als onderwerp van zijn studie de wetenschap beschouwd
als een stelsel van samenhangende stellingen op welk gebied dan ook van het
menselijk weten. In de volgende hoofdstukken ontwikkelt hij dan de verschillende
constitutieve bestanddelen er van als daar zijn: de abstractie, het object, haar
vooronderstellingen, de noodzakelijkheid van haar stellingen, de verschillende
wetenschappelijke methodes, de theorievorming en bewijsvoering. Reeds deze
korte opsomming doet de rijkdom van inhoud vermoeden, welk vermoeden bij nadere
bestudering van het werk volop wordt bevestigd. Opmerkelijk vooral is de didactische
gave van de auteur waarmede hij de verschillende aspecten van zijn onderwerp
weet te ontvouwen, alsook de wijze waarop hij kort en zakelijk zijn zienswijze
verantwoordt. In een korte bespreking als deze is het ondoenlijk hem tot in
bijzonderheden te volgen; releveren wij daarom bij wijze van voorbeeld het hoofdstuk
gewijd aan het wel meest noodzakelijke maar tegelijk ook meest omstreden
instrument der wetenschap, de incomplete of wetenschappelijke inductie. Reeds
vroeger kwam het onderscheid tussen deze en andere vormen van inductie ter
sprake en werd een nadere uiteenzetting aangekondigd die we in het achtste
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hoofdstuk vinden. Hier wordt dan het eigenlijk karakter der incomplete inductie
bepaald, haar onmiddellijk fundament, het beginsel van regelmaat, en de uiteindelijke
fundering ervan op kritische wijze onderzocht, de verschillende methoden van
onderzoek naar de regelmatigheid beschreven en gelegitimeerd, de epistomologische
aard der inductie in het licht gesteld. Dan passeren de verschillende filosofische
opvattingen de revue en tenslotte wordt aan de hand van enige teksten aangetoond
dat de wetenschappelijke inductie niet eerst door Francis Bacon is ontdekt, maar
reeds door Aristoteles in haar fundamentele karaktertrekken is getekend. Het enige
wat we in deze alzijdige en goed doordachte uiteenzetting als gemis voelen is dat
de arbeid van de logistiek in deze onvermeld bleef, ofschoon we daaraan nieuwe
gezichtspunten te danken hebben die tot een zeer vruchtbaar onderzoek op dit
gebied aanleiding gaven. Als voorbeeld noemen we het invoeren van het breder
begrip reductie als tegenbeeld van de deductie waaronder dan de inductie als een
onderdeel resulteert, terwijl de niet-inductieve reductie in sommige wetenschappen
als geologie, geografie en in het algemeen de historische wetenschappen een
belangrijke rol speelt. Ook ruimde de logistiek, door voor het eerst een duidelijk en
scherp verschil te maken tussen formele logica en methodiek, voor goed op met
het pseudoprobleem van een inductieve logica. Een dergelijke uitvoerige behandeling
vinden ook de andere genoemde problemen met name de hypothese- en
theorievorming en de verschillende bewijsmethodes die in de wetenschap gebruikelijk
zijn. Een naam
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en uitgebreid zaakregister besluiten dit werk dat voor allen die zich voor de
wetenschapsleer interesseren een welkome gids zal zijn.
Huffer

Schpolski, E.W., Atomphysik II. - Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin, 1956, 688 pp., geïll., geb. D.M. Ost 42,40.
Met dit tweede deel voltooien F. Heller en H. Oswald de Duitse vertaling van een
voortreffelijk Russisch handboek der atoomfysica. De belangrijkste onderwerpen
van dit tweede deel zijn wel: de grondslagen van de quantenmechanica, de
elektronenspin, en de kernfysica. Van filosofische interpretatie der fysische gegevens
onthoudt schr. zich hier, in tegenstelling tot het eerste deel (zie maartnummer van
dit tijdschrift, p. 580). O.i. heeft het tweede deel hierdoor aan waarde gewonnen.
P. v. Breemen

Varia
Engasser, Quirin, Suez. - La Rivière en Voorhoeve, Zwolle, 1957, 200
pp., 19 foto's, f 4.70 en f 5.90.
In zijn boek Suez geeft Quirin Engasser een fascinerende beschrijving over Ferdinand
De Lesseps en zijn Suezkanaal. Op pakkende wijze schildert de schrijver het leven
van De Lesseps. De levensweg van deze grote Franse diplomaat geeft een
omvangrijk beeld van de toenmalige wereldtoestand en toont aan, hoe het jongste
Suez-conflict, slechts een voortzetting is van diplomatieke gevechten die reeds
honderd jaar geleden de wereld in spanning hielden. Het boek laat al heel spoedig
zien van welk een betekenis Ferdinand De Lesseps een land als Egypte achtte voor
Frankrijk. De Lesseps, die aanvankelijk werkzaam was op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, kwam al spoedig in de diplomatieke dienst. Na eerst als
vice-consul werkzaam te zijn geweest in Tunis, werd hij in 1832 op 27-jarige leeftijd
als consul-generaal naar het land zijner dromen gezonden: Egypte. Egypte ontving
hem aanvankelijk niet met open armen. Op het schip dat hem naar Alexandrië
bracht, was namelijk onderweg een passagier gestorven en men was bang voor
cholera. De passagiers moesten in quarantaine. Vier weken lang kon De Lesseps
de paleizen en moskeeën van Alexandrië slechts uit de verte bewonderen. Bij de
boeken die hij in die gedwongen rustperiode doornam, bevond zich het werk van
Lepère over de mogelijkheid van een waterverbinding tussen de Rode Zee en de
Middellandse Zee. De Lesseps interesseerde zich direct voor dit plan en zo is
eigenlijk in die tijd als het ware het Suezkanaal al geboren. Engasser beschrijft dan
de aankomst van De Lesseps in Egypte en de grote vriendschap die er al spoedig
tussen de diplomaat ontstond en de prins Said. In 1837 werd De Lesseps weer
teruggeroepen naar Europa. Hij wordt daar de grote triomfator, maar na een paar
jaar is het afgelopen met zijn diplomatieke successen en wordt hij uit de staatsdienst
ontslagen. Hij trekt zich terug op zijn landgoed la Chênaie, waar het leven voor hem
rustig verder kabbelt, totdat zijn vroegere vriend prins Said onderkoning van Egypte
wordt. Dan is het moment voor De Lesseps aangebroken om in 1854 weer contact
op te nemen met Egypte en Alexandrië binnen te varen. De glansrijke dagen van
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weleer komen weer terug voor De Lesseps. Hij weet Said van de belangrijkheid van
het graven van het Suezkanaal te overtuigen. Na de genomen beslissing het
Suezkanaal te laten graven, neemt Engasser ons verder mee achter de politieke
schermen. Met spanning lezen we over het gewirwar van politieke intriges,
conferenties, tegenslagen, en over de strijd van Engeland en Frankrijk. Evenals
deze crisis, wordt tenslotte ook de jongste Suez-crisis in een objectief licht geplaatst.
Een bijzonder interessant boek, dat niet alleen van historische waarde is, maar
gezien de huidige gebeurtenissen ook een bijzondere actuele waarde heeft.
J. v. Lierde

Kokkelink, Sergeant M. Ch., Wij vochten in het bos. - P.N. v. Kampen,
Amsterdam, 1956, 255 pp., f 7.90.
Het onopgesmukte verhaal van de guerillastrijd in de jaren 1942-1944 op Ned.
Nieuw-Guinea, gevoerd door een handjevol soldaten van het KNIL tegen de Japanse
overweldiger. In het begin staat de kleine troepenmacht onder de bezielende leiding
van de kapitein Willemsz Geerom en na diens gevangenneming wordt de strijd
voortgezet onder commando van de schrijver van het boek, de sergeant Kokkelink.
Het hele verhaal is een aaneenschakeling van gevaren, ellende en ontberingen,
zodat aan het einde van de strijd
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de sergeant Kokkelink zich nog met slechts 14 man van de oorspronkelijke 62 kan
melden bij zijn superieuren. De overigen zijn omgekomen door honger, ziekte en
ellende, een groot gedeelte is gesneuveld en een klein gedeelte komt om door
verraad van de Papoea's. Het verhaal toont hoe door teamgeest en taaie volharding
evenwel toch successen werden behaald en aan de Japanse bezetter soms
gevoelige verliezen werden toegebracht. Het dankbaarste succes is wel de gelukte
bevrijding van de vrouwen en kinderen uit het interneringskamp aan de Prafirerivier.
Het boek, typografisch goed verzorgd, is boeiend geschreven en de vele foto's
geven een goede indruk van het woeste land en zijn primitieve bewoners.
L. von Motz

Klotz, Dr. Petrus, An fremder Welten Tor. - Felizian Rauch, Innsbruck,
1953, 240 pp., geïll., S. 69.
Dr. Petrus Klotz heeft met een open oog en open hart zijn reis om de wereld gemaakt;
reizen is aan hem welbesteed. Niet alleen ondergaat hij met verscherpt bewustzijn
allerlei indrukken, maar hij weet ze ook boeiend te verhalen. Klotz heeft in zijn leven
buitengewoon veel gezien; hij bezocht Midden-Amerika en Nieuw-Zeeland, Egypte
en Afrika, de poolgebieden, Griekenland en nog vele andere streken. Het boek An
fremder Welten Tor is in zekere zin een verslag van zijn reizen, maar geen droge
opsomming van reisplannen en praktische maatregelen om zijn doel te bereiken;
neen, men krijgt uit zijn boek de indruk dat hij voornamelijk reisde om schone
indrukken op te doen en om het heimwee van zijn hart naar verre landen en
horizonten te stillen. Door zijn levendige en interessante manier van vertellen wekt
hij ook bij de lezer soms een heimwee op naar al het schoons dat hij zag, maar door
de schone woordkeus en fraaie stijl van zijn werk laat hij ons nu reeds veel genieten
van wat wij wellicht nooit zullen zien. Een prettig, verfrissend, verrijkend boek!
C. de Groot

Beumer, S.J., Joh., Auf dem Wege zum Glauben. - J. Knecht,
Frankfurt/M., 1956, 178 pp., geb. D.M. 7,80.
Bij het opstellen van deze leesbare en eenvoudige apologetiek voor de leek, heeft
S. aan de bekoring weerstaan om op elke vraag tot in haar laatste details in te gaan;
zo bleef zijn boek gevrijwaard van de omvang en ingewikkeldheid, die op zichzelf
volstaan om eventuele lezers van nadere kennismaking met apologetische werken
af te schrikken. Dank zij de overzichtelijkheid geeft dit boek een objectieve kijk op
de methodiek vol normaal verstand, die aan de apologetiek ten grondslag ligt. Ook
voor katholieken, die het bewustzijn willen opfrissen van de algemeen geldige
redenen, die de geloofsdaad voorafgaan, kan dit boek geschikte lectuur zijn. Wie
bij ervaring weet hoe ook de bezwaren van verstandige mensen de meest
uiteenlopende detailpunten buiten alle proportie amplificeren, rekent het de S. als
verdienste aan, dat hij niet ijverig in de ‘weerlegging’ van alle mogelijke moeilijkheden
is afgeweken.
A. Deblaere
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Dormann, Hans, Soldaten zonder generaal. Vert. door Dick Ouwendijk.
- Foreholte, Voorhout, 1956, 312 pp., f 7.90.
De laatste episode van de oorlog aan het Russische front in de zomer van 1944,
toen de ontreddering van het Duitse leger met de dag toenam, is het thema van
Dormann's boek. Toen de situatie hopeloos was geworden, keerde de ‘hogere’
leiding hals over kop naar Duitsland terug en bleven duizenden soldaten ‘stuurloos’
achter, ronddolend in het vreemde land, zoekend naar een weg naar huis; een weg
die er niet meer was, ingesloten als zij waren door de Russen. De lotgevallen van
enigen van deze dolenden heeft de auteur beschreven. Het verslag is sober
gehouden; zonder opsmuk of al te uitvoerige details. Een duidelijk beeld van de
ondergang van een stram gedrild leger heeft de schrijver ontworpen. De vertaling
mag er zijn.
Joh. Heesterbeek

Oraison, Marc, L'Union des époux (Bibliothèque Ecclesia). - A. Fayard,
Parijs, 1956, 160 pp., ing. Fr. Fr. 400.
Dit is wel wat men een geslaagd boekje mag noemen van de reeds alom bekende
Franse priester-arts. Frans is de helderheid, de luchtigheid, de directe zegswijze;
priesterlijk de vlotte beheersing van een evenwichtige theologie en pastorale
goedheid; artselijk de realistische kijk, en het ruim begrip voor menselijke tekorten.
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nederig genoeg om de mogelijkheid van het tekortschieten, zonder opstandigheid,
onder ogen te zien.
A. Snoeck
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[1957, nummer 10]
De kunst van het Gesprek
L. vander Kerken
HET is opvallend hoe in de laatste tijd filosofen en psychologen belang zijn gaan
stellen in het fenomeen van het gesprek. Ook in het praktische leven begint men
hoe langer hoe meer te doen alsof men grote waarde hecht aan het formele
samenspreken, dit zowel op sociaal, politiek en internationaal als op wetenschappelijk
en religieus terrein: colloques internationaux, dialogen tussen Oost en West of links
en rechts, gesprekcentra en dergelijke dingen meer worden door iedereen als
vanzelfsprekend aanvaard en steeds opnieuw met hoge verwachtingen tegemoet
gezien. Dat deze verwachtingen vaak in gedeeltelijke of gehele teleurstellingen
wegsmelten of enkel tot het resultaat voeren, dat, alle opposities ten spijt, het spreken
met elkaar dan toch nog mogelijk is gebleken, heeft intussen het gesprek niet belet
om tot een sociale grootheid uit te groeien en zelfs tot zo iets als een nieuwsoortig
sociaal instituut. Uit de aard der zaak zijn de meeste dezer gesprekken zwaar met
ernst en problemen geladen en de nadrukkelijkheid waarmee ze gepaard gaan,
komt maar al te dikwijls in tegenspraak met de spontaneïteit waarin het authentieke
gesprek zich pas in zijn element voelt. Ook bestaat het gevaar, dat de waarde van
een gesprek te zeer aan deze nadrukkelijkheid gemeten wordt, met het gevolg dat
het belang van het ongedwongen, louter onderhoudend praten van mensen met
elkaar - dit continué fluidum, dat de grondvorm uitmaakt van heel het sociale leven
- geredelijk wordt onderschat.
Nu moet men dit laatste goed begrijpen. We beweren absoluut niet, dat heel het
spreken van mensen met elkaar maar liefst in een loutere Plauderei zou moeten
opgaan, in een praten om het praten zelf en als een pure vorm van gezellige omgang.
Het zou maar erg wezen, als mensen nooit eens ernstig met elkaar konden spreken
of nooit de behoefte zouden voelen om hun samenspraak tot een, laten we maar
zeggen, meer existentieel niveau te verheffen. Maar niet minder bedenkelijk zou
het worden, indien alleen de ernst of de nood hen tot een gesprek zou kunnen
brengen. Zeker, het zou niet passen, de ernst niet op tijd en stond au sérieux te
nemen of alle sociaal heil van de gezelligheid te verwachten. Beide, ernst en
gezelligheid, hebben menselijk recht van bestaan en beide zijn ze wezenlijke
aspecten van het gesprek, aspecten die zich beurtelings en naar omstandigheden,
tegenover elkaar kunnen beklemtonen. Kortom, daar is het gesprek om iets te
zeggen, eventueel iets
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zeer gewichtigs, en daar is het gesprek om het gesprek zelf. Dit tweede is vooral
belangrijk, omdat het als een soort potentiële grond vormt waaruit het serieuze
gesprek steeds weer opstijgen kan, en anderzijds als een verpozende continuïteit
van menselijke omgang waarop het ernstig gesprek steeds weer landen kan om
zonder veel stoornis in de alledaagsheid van het leven te verdwijnen.

1
Mensen die elkaar ontmoeten of elkaar in een werkelijk samenzijn treffen, beginnen
onvermijdelijk te praten. Wanneer dit niet geschiedt, mag men er zeker van zijn, dat
er iets heel ergs gebeurd is - een sterfgeval of een ongeluk - ofwel dat hun
ontmoeting een ontmoeting is in vijandschap. Zo niet, dan is hun zwijgen een teken,
dat er geen echte ontmoeting plaats heeft of geen echt samenzijn; maar dat ze zich
alleen maar toevallig naast elkaar bevinden, enkel verbonden door een vrij extrinsieke
omstandigheid: reizigers op een perron die wachten op eenzelfde trein. Maar waar
een werkelijk samenzijn plaats vindt, daar duurt het niet lang of er wordt een gesprek
aangeknoopt. Niet altijd loopt daarom dit gesprek van meet af aan vlot van stapel,
en schuchtere naturen lukt het vaak eerst na het nodige glimlachend gestamel om
‘aan het woord te geraken’.
Het gesprek, dat zich in een dergelijk samenzijn geleidelijk ontvouwt, is
aanvankelijk nog maar een eerste vormgeving aan dit samenzijn zelf, een
schouwbaar maken van een nog latente saamhorigheid en een betuigen hiervan.
Dit alles gebeurt spontaan, want de mens is van nature zó op de andere mens
aangewezen dat hij zichzelf eerst werkelijk mens weet zijn in het weerspiegelend
bewustzijn van de anderen. Daarom zoekt hij gezelschap en verkeert hij graag in
gezelschap. Daarom wil hij zich gedurig aan van zijn socialiteit vergewissen en haar
voortdurend op concrete wijze ervaren. Zo hoort het al tot het wezen zelf van zijn
socialiteit om een onophoudelijke vraag te zijn naar de andere mens. Zoals elke
vraag is zij een uitzien naar een antwoord; maar dit antwoord is aanvankelijk nog
niet veel meer dan een menselijke wedervraag. Maar antwoord en vraag kunnen
niet tot reële existentie komen, zolang ze in een louter inwendige gezindheid besloten
blijven. Ze moeten zich ver-luiden, zich hoorbaar maken en gehoord worden, zich
uitspreken en verwoorden. Uiteraard is deze verwoording positief geanimeerd, d.w.z.
op een objectieve eenheid en vereniging gericht. Praktisch wil dit zeggen, dat ze
van nature vriendelijk en vertrouwelijk zal wezen, zonder nu precies op slag reeds
vriendschappelijk en confidentieel te worden.
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2
Ongetwijfeld willen mensen nog wat meer dan enkel vertrouwelijk met elkaar omgaan,
ze zoeken ook nog dieper vormen van gemeenschap met elkaar: gemeenschap in
samenwerking, gemeenschap in onderlinge hulp en dienstvaardigheid, gemeenschap
in wederzijdse erkenning en waardering, gemeenschap in geestelijke belangen,
gemeenschap in uitdrukkelijke genegenheid en liefde. Maar dit alles laat ons nog
niet toe om de eerste en fundamentele socialiteitservaring van de dagelijkse
vertrouwelijke omgang als iets voorlopigs of bijkomstigs te beschouwen. Deze
omgang blijft integendeel, zoals reeds gezegd werd, de onmisbare grond vormen
waarin alle verdere gemeenschapservaringen hun oorsprong vinden, de enige grond
zelfs waarin ze die kunnen vinden. Het is pas binnen deze continue omgang, binnen
dit onophoudelijk hoorbaar en manifest worden van een fundamentele menselijke
saamhorigheid dat de mogelijkheden tot diepergaande gemeenschappelijkheid en
gemeenzaamheid ontdekt worden en ook de gelegenheden hiertoe. Het komt er
dus op aan, deze initiale en fundamentele band tussen de mensen te onderhouden,
hem a.h.w. ononderbroken te ‘beoefenen’ en hem als werkelijk bestaande te
bewaren. Trouwens de taal, die sedert eeuwen de fijnere essentie der dingen
geregistreerd heeft, geeft ons al een duidelijke wenk om de zaken zo te zien: zij
heet het gesprek, waarin deze band zijn meest onmiddellijke uiting vindt,
onderhoudend. Zoals het voedsel het lichamelijk leven onderhoudt, zo onderhoudt
ook het gesprek de sociale grondeenheid welke de mensen onderling verbindt.
Door gesprek en omgang wordt bovendien deze eenheid niet enkel onderhouden,
ze wordt er ook gedurig aan door tot stand gebracht, d.w.z. gecreëerd of hersteld.
Het spreken is uiteraard eenheidscheppend. Zelfs het uitspreken van een onderlinge
onenigheid is reeds een eerste stap op de weg der verzoening. Het eerste wat in
zake verzoening moet bereikt worden is dat de mensen weer eens met elkaar
spreken. Het ware b.v. te proberen om twee mensen die elkaar niet kunnen luchten
samen in eenzelfde liftkooi te duwen, dan de stroom uit te schakelen en ze een paar
uur tussen twee verdiepingen te laten hangen. Er bestaat een serieuze kans dat ze
hun gemeenschappelijke situatie niet in een gemeenschappelijk zwijgen zullen
kunnen uitzitten en dat ze reeds met een begin van verzoening uit hun kooi zullen
verlost worden. Het is natuurlijk ook mogelijk dat ze ondertussen elkaar al vermoord
hebben. Maar men moet nu eenmaal in het leven risico's durven nemen.

3
Mensen voelen allemaal spontaan en zeer goed - misschien op
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enkele a-sociale uitzonderingen na - de waarde aan van het doorlopend alledaags
gesprek, dat een groot gedeelte van hun leven vult. Uiteraard zal dit gesprek geen
hoge vluchten nemen, en wil het werkelijk aan zijn natuurlijke bedoeling
beantwoorden, dan mag het dit ook niet. Zijn bedoeling is immers niets anders dan
het onderhouden van een zekere onbestemde en potentiële menselijke
gemeenzaamheid, die nog aan elke uitdrukkelijke samenwerking of belangrijke
mededeling voorafgaat. Dit verklaart waarom men instinctief uit heel deze strook
van samenleving met anderen alle meer concrete, gewichtige en hogere belangen
wil uitsluiten om dit samenleven, samenzijn en samenhoren als zodanig te ervaren
en in stand te houden. Zo hoort het bijna tot de essentie zelf van dit gesprek dat
men op serieuze zaken niet ingaat, dat men ze ontwijkt, dat men zich niet aan een
bepaald onderwerp wil binden noch in de ban hiervan wil geraken. Het gezellige
gesprek drijft op de invallen van gemoed en fantasie, het kan alleen maar zijn wat
het zijn moet, wanneer het zich vrij naar het onvoorzienbare ontwikkelt, zoals het
kringen van de sigarenrook waarmee het zich graag omgeeft. Het heeft naarmate
het zijn zuivere vorm benadert, alleen nog een objectieve inhoud in zover men toch
niet kan praten zonder ‘iets’ te zeggen, maar dit iets is grotendeels bijkomstig en
staat hoofdzakelijk in functie van het samenpraten als zodanig. Zodra dit iets te zeer
begint door te wegen en zowel de objectieve belangen als de hartstochten te zeer
de ruimte van het samenzijn beginnen te vullen, voelt iedereen aan, dat het gesprek
als gesprek bedreigd wordt. Wat zich dan wel eens verwoorden zal als: ‘Kom, laten
we daar nu maar mee ophouden, we waren juist zo gezellig aan het praten’. Voorbije
dingen als jachtgeschiedenissen en jeugdherinneringen bieden daarom een heel
wat veiliger stof voor een gezellig gesprek dan de brandende kwesties van de dag.
Ook is het niet zo moeilijk om te begrijpen, waarom vrouwen gemakkelijker en
langduriger met elkaar kunnen praten dan mannen. Hun interesse gaat maar zelden
uit naar wereldbelangen, en met minder gevaar kan men redeneren over kleren en
keuken en zeven manieren om macaroni te bereiden dan over sociale problemen
en over politiek.
Een gesprek dat werkelijk onderhoudend en gezellig wordt, ontwikkelt gaandeweg
in zich een fijne zin voor alles wat strookt met zijn authenticiteit, en tegelijkertijd een
subtiel dynamisme waardoor al het wezensvreemde behoedzaam geweerd of op
een elegante wijze vernietigd wordt. Wat hier geweerd en vernietigd moet worden
is het te grote belang van het onderwerp en ook het te belangrijk worden der
personen, kortom het is de ernst, die het gesprek vanuit zijn louter onderhoudende
functie naar al te zakelijke of al te hoge doeleinden poogt over te
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hevelen. De meest courante wapenen waarvan deze afweer zich bedient zijn de
geestigheid, de scherts, de ironie en de plagerij. De geestigheid is een zeer
doelmatige zelfverdediging der gezelligheid tegen een ontijdig opduikend
waardebewustzijn. Ze verweert zich tegen dit bewustzijn en tegen de levenswaarden
zelf door deze laatste onmiddellijk tot zeer concreet-menselijke en bijgevolg al te
menselijke verschijningsvormen te reduceren, zodat ze onder de gedaante waaronder
ze in het gesprek worden toegelaten, volkomen ongevaarlijk worden voor de
gezelligheid. Ze negeert deze waarden niet in zich - trouwens authentieke geestigheid
is geenszins ongevoelig voor levenswaarden, ze acht steeds datgene waarmee ze
zich lachend vermaakt - maar ze weet met een lieflijke behendigheid het achtbare
dezer waarden momenteel af te buigen om het rustig aan deze waarden zelf te
restitueren en zo het spel van het louter samenzijn voor elke inopportune
verantwoordelijkheid te vrijwaren.
Scherts, ironie en plagerij kanten zich ook nog tegen een eventueel
waardebewustzijn der personen zelf. Ook de persoonswaarde - welke goede gronden
ze ook moge hebben - mag in het aangename gesprek niet te luid doorklinken,
omdat tot elke prijs een zekere egaliteit der samenzijnden moet bewaard blijven.
Ook de persoonswaarde moet dus zodra ze te apparent dreigt te worden - al is het
maar bij wijze van een zeker zich afzijdig houden van het gesprek - zorgvuldig
geweerd en spelenderwijs vernietigd worden: hetzij door een positief niet ernstig
opnemen van wat gezegd wordt of door een niet ernstig menen van wat met
schijnbare ernst beweerd wordt (de scherts), hetzij door een plotseling identificeren
van de persoonswaarde met haar zeer menselijke kanten (de ironie) of nog door
de meer directe spel-aanval der uitdrukkelijke plagerij. Al deze vormen van verweer
zijn a.h.w. een vriendelijk, maar beslist terug tot de orde roepen der samenzijnden,
tot de orde namelijk van het spel van het louter onderhoud. In feite echter sluit dit
als zodanig reeds een niet geringe waardering in van de andere persoon, omdat
men hierdoor duidelijk maakt, hoezeer men er prijs op stelt, hem binnen het gezellige
gesprek te behouden. Natuurlijk kan dit wel eens verkeerd verstaan worden of
verkeerd aflopen, natuurlijk kan wel eens de schreef van het psychologisch mogelijke
overschreden worden, maar dan worden meteen ironie en plagerij heel iets anders
dan vormen van gezelligheid. Een echte en ernstige rivaliteit begint hen dan weldra
te bezielen en het gesprek ontaardt in een wederzijdse individuele zelfverdediging.
Intussen blijft toch steeds een zekere rivaliteit, als spontane uitdrukking van een
onderling anders-zijn, tot de essentie zelf van elk levend
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samenzijn behoren. Zonder het ferment van een zekere interne tegenstelling en
rivaliteit moet elke gemeenzaamheid onmiddellijk stagneren en loopt elk gesprek
dood in een universeel en eentonig beamen. De gezellige omgang tracht een
harmonische eenheid tussen verschillende mensen tot stand te brengen: maar hoe
kan een harmonie ontstaan, wanneer ze niet de tegenstellingen spelen laat waaraan
deze mensen juist hun verschil en hun eigenheid te danken hebben? Het hoort dan
ook tot de harmonie van het gesprek, dat de tegenstellingen van temperament,
geaardheid en gezindheid er zich vrij kunnen uitspreken, maar zó dat ze de
eensgezindheid van allen ten goede komen en haar inwendig met een verrijkende
verscheidenheid stofferen.

4
Wanneer we nu na deze nog vrij algemene karakterisering een kijk nemen in de
inwendige structuur van het gesprek, d.w.z. wanneer we het gesprek zelf in zijn
concreet verloop gadeslaan, dan treft ons al onmiddellijk dat het nog heel wat anders
inhoudt dan alleen maar spreken of praten. Om te beginnen is al niet iedereen die
aan een gesprek deelneemt gedurig aan het woord. Althans in onze streken, waar
een gematigd klimaat doorgaans ook de gemoederen tempert, wordt goddank nog
steeds een onderscheid gemaakt tussen een gesprek en een spreekkoor. Een groot
gedeelte van het gesprek geschiedt woordeloos en zwijgzaam. Dit zwijgen neemt
verschillende vormen aan die uit de aard zelf van het samenspreken voortspruiten.
In geen geval echter mag het tot de negatieve ervaring worden van een leemte. Het
authentieke zwijgen zal integendeel even veelzeggend moeten blijken als het
spreken. Het zal niet enkel een element, maar ook een gedaante moeten wezen
van dit spreken zelf, waarmee het ogenschijnlijk in directe tegenstelling staat.
Een eerste vorm van het zwijgen is de pauze. Materieel bekeken is de pauze een
soort onderbreken van het gesprek: een momenteel onderbreken om het gesprek
weer dadelijk terug op te nemen. In feite is het helemaal geen breken van de
mededeling. In de pauze vindt de gedane mededeling de tijd om door te dringen tot
de geest en het gemoed der toehoorders. De mededeling komt er a.h.w. tot rijpheid.
En in die zin bereikt het gesprek in de pauze zijn eigenlijk resultaat. Door het feit
dat de pauze tussen het spreken valt, staat ze essentieel in een sfeer van
hoorbaarheid zoals het spreken zelf. Het zwijgen der pauze wordt positief ervaren,
het wordt gehoord. Wat men er in hoort is het naklinken van het gezegde in het
gemoed der samenzijnden en tenslotte dit samenzijn zelf in zijn zuivere essentie.
Men zou dus ten laatste nog geneigd
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zijn om de verhouding van spreken en zwijgen, zoals deze zich aanvankelijk
voordoet, ten gunste van het zwijgen om te keren, om niet langer de pauze als een
onderbreking van het spreken, maar wel het woord als een onderbreking van het
zwijgzaam samenzijn te beschouwen. Hoe sterker trouwens het zich samenvoelen
is, hoe minder er dient gezegd te worden en hoe minder wenselijk het wordt om
veel te zeggen. En er zijn gezellige gesprekken, waarin mensen zo innig elkaar
vinden, dat het gesprek haast uit niets meer dan uit zwijgen bestaat.
Op een andere wijze nog openbaart zich het zwijgend karakter van het authentieke
gesprek in de toon waarin het gesprek gevoerd wordt. Het gesprek is concentrisch
gericht, d.w.z. het brengt de samensprekenden naar elkaar toe, naar een soort
centrale intimiteit. Het echte gesprek wil dus niet verder klinken dan de kring
waarbinnen het gehouden wordt. Het is dus totaal overbodig om luid te spreken en
volkomen misplaatst om te roepen. Het roepen verscheurt het gesprek en rukt de
intimiteit aan flarden. Zodra mensen beginnen te roepen, kunnen enkel nog vrij
vierkante dingen gezegd worden. Ook hechten roepende mensen veel te veel belang
aan wat ze willen zeggen en aan wat ze volhoudend beweren, doorgaans tegen
anderen in. Waaruit reeds onmiddellijk blijkt dat hier zakelijke inhoud of hartstochten
meer op prijs worden gesteld dan het samenzijn zelf. Het samenzijn wordt er eerder
door verdeeld dan opgebouwd en schreeuwerige gesprekken eindigen dan ook
meestal met hese vermoeienis of met ruzie.
Een niet minder belangrijke vorm vindt de stilte tenslotte in het feit dat in het
gesprek niet allen tegelijk kunnen spreken en dat derhalve om deze reden alleen
al, het gesprek voor de meeste deelnemers hoofdzakelijk uit zwijgen bestaat. Dit
zwijgen is echter allesbehalve een zich momenteel afzijdig houden in afwachting
om ook eens een woordje te kunnen plaatsen. Het is integendeel één en al actief
naar de spreker gekeerd, dit bij wijze van toehoren en luisteren. Toehoren en
luisteren betekenen niet helemaal hetzelfde, ofschoon het ene niet zonder het andere
gaat: het toehoren markeert meer een welwillende gekeerdheid naar degene die
spreekt; het uit zich doorgaans in het kijken naar de spreker; terwijl het luisteren
binnen deze gekeerdheid meer een opnemen in zich van het gehoorde betekent,
een persoonlijk verinwendigen van het gesproken woord. Uit dit alles blijkt wel
hoezeer de kunst van het gesprek in een kunnen toehoren en nog meer wellicht in
een kunnen luisteren bestaat.

5
Intussen zijn luisteren en spreken zó met elkaar verbonden, dat ze pas in hun
onderlinge eenheid werkelijk worden en dat het luisteren
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zelf al een spreken is. Luisteren is nooit passief: het is een zeer sprekende
uitdrukking van deelneming aan het meegedeelde en nog meer aan de mededeling
zelf, een zeer reële en schouwbare betuiging van een geestelijk actief één-zijn van
allen binnen de werkelijkheid van het woord dat momenteel dit één-zijn verluidt. De
uitdrukking van dit luisteren is bovendien geenszins egaal. Ze is een uiterst
gevariëerd en verscheiden gebeuren. Zij weerspiegelt voortdurend de modaliteiten
van het gesprokene en beantwoordt hieraan met een wisseling van beaming,
verwondering, sympathie, geamuseerdheid en genot, of uitnodiging tot verdere
mededeling, maar ook van twijfel, schalkse ongelovigheid en desgevallend van een
hoffelijk on-eens-zijn. Deze wisselende reacties van de luisteraar worden natuurlijk
door de woordvoerder gehoord en gezien en ze animeren zijn spreken; maar ook
groeit in hen de mogelijkheid en weldra de onvermijdelijkheid van het wederwoord.
De spreker voelt nu aan dat hij het woord moet geven aan de luisteraar en de rollen
worden omgekeerd. Het fijne gevoel voor de geschikte tijd van deze overgang hoort
tot het meest delicate van het gesprek. En de aangenaamheid van het onderhoud
staat in rechtstreekse proportie met de vlotheid waarmede het woord ‘gewisseld’
wordt.
Is het luisteren met spreken doorweven, het spreken op zijn beurt moet niet minder
luisterend geschieden. De sprekende moet gedurig aan de reactie van de horenden
noteren en deze onmiddellijk weer in zijn spreken laten resoneren. Zijn spreken
moet zich onophoudelijk voegen naar de grillige golving van het zwijgend antwoord
van de luisteraars. Zo niet, spreekt hij langs de anderen heen en vervalt hij in een
monoloog, in een alleen-spreken-vóór-de-anderen, waardoor een spreken met hen
wordt uitgesloten en het samenzijn noodzakelijk naar een dood punt wordt gevoerd.
Zo is het gezellige onderhoud een kunstig spel-en-wederspel, waarvan het
aangename samenzijn de enige norm en in een zekere zin zelfs de enige belangrijke
inhoud is. De kunst van het gesprek is er geen van individuele psychologie, ze is
een kunst van sociale zin, een kunst van spontane genegenheid voor de
medemensen.
Het zal wel niet meer nodig wezen om nog uitvoerig te betogen, hoe niemand
zich in het echte gesprek individueel op de voorgrond mag stellen door zijn
persoonlijk waardebewustzijn a.h.w. aan de anderen op te dringen of door zonder
reserve de individuele geneigdheden hun gang te laten gaan. Zo zijn b.v. de
kletsmajoor, de betweter, de schoolmeester of de conferencier, en bijna altijd ook
de moppentapper, ongeschikte componenten voor een ongedwongen gesprek. Al
deze lui oefenen immers, vaak onbewust, een voortdurende druk uit op de anderen
door hen egaal in een luisterende toestand te willen houden en door het
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gesprek een vorm te willen opleggen die al te uitsluitend door hun eigen individualiteit
bepaald wordt. En niets is wellicht penibeler in een dergelijk gesprek, als men het
nog een gesprek kan noemen, dan de beleefd-vermoeide uitdrukking op het gelaat
der gedwongen luisteraars te aanschouwen, tenzij misschien de starre houding van
de prater zelf gedurende de korte tijd dat hem toch even het woord wordt ontnomen.

6
De kunst van het gesprek strekt zich tenslotte ook nog uit tot de aanvang en het
einde van het onderhoud. Het spreekt vanzelf dat een gezellig onderhoud moeilijk
een begin kan vinden in een beslissing als: ‘Kom, we gaan eens gezellig praten’.
Een gezellig gesprek moet haast vanzelf ontstaan. Toch ligt het ook weer niet louter
en alleen aan het toeval of een gesprek ontstaat of niet. Neen, mensen moeten er
op uit zijn om te praten. Er moet een smeulend verlangen naar aangenaam samenzijn
in hen leven. Dit verlangen zal hen reeds van te voren in een gewenste stemming
brengen en vooral het zal hun oog en zin geven voor de zich voordoende
gelegenheid. Wanneer dit verlangen een wederverlangen ontmoet, ontwikkelt zich
dadelijk een wederzijds proberend ingaan hierop. Dit is de veiligste wijze om de
moeilijkheid van een gesprek te ontdekken. Minder veilig is reeds het aangekondigde
of vooraf geplande gesprek, omdat men er hier niet zo zeker van is, dat het gesprek
werkelijk gelegen komt, hoezeer het ook op het moment van de afspraak wederzijds
wenselijk werd gevonden.
Ook het ophouden met het gesprek is een hele kunst. Ze bestaat er hoofdzakelijk
in om het gesprek zó te beëindigen dat het sociale resultaat er niet door verloren
gaat. Dit laatste kan gebeuren wanneer het gesprek zonder goede reden opeens
wordt afgebroken, want dit zou betekenen dat men er toch maar weinig waarde aan
gehecht heeft. Ofwel wanneer het gesprek zó over zijn werkelijke zin heen wordt
voortgezet, dat men absoluut niets meer te zeggen heeft. In dit geval laat het de
indruk na, dat heel het genoegen dat het samenzijn bieden kan definitief werd
uitgeput. En dit is zeer erg, want men ziet op dit ogenblik niet meer goed in, hoe en
waarom men het gesprek nog eenmaal zal kunnen hervatten. Het is trouwens in
alle menselijke dingen zo, dat een verlangen of een genoegen nooit tot een volledige
vervulling of verzadiging mogen komen. De beperktheid van het genoegen en van
zijn object worden er al te zeer door in het licht gesteld. En het resultaat is dat het
geloof aan hun blijvende menselijke waarde aan twijfel wordt blootgesteld.
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Drs. L.H. Janssen S.J.
Hulp aan onderontwikkelde landen
Inleiding gehouden voor de Graduate Discussion Group, University of
Oxford Agricultural Economics Research Institute, op 11 maart 1957.
DE Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland heeft eens gezegd, dat ons
land t.o.v. onderontwikkelde landen (o.o.l.) geen andere verplichtingen heeft dan
die het door vrijwillige overeenkomsten op zich genomen heeft. Voor zover deze
uitspraak betrekking heeft op legale verplichtingen of verplichtingen van
ruilrechtvaardigheid is ze ongetwijfeld juist, maar als hiermee gesuggereerd wordt,
dat er geen andere verplichtingen van rechtvaardigheid zijn dan die van de
ruilrechtvaardigheid, moet deze opvatting als te legalistisch verworpen worden.
De legalist erkent geen morele verplichtingen buiten de letter van de wet. Zo zal
hij b.v. de verplichting om zijn ouders bij te staan alleen erkennen indien en voorzover
dat door de wet is voorgeschreven, terwijl wij zouden zeggen, dat de wet alleen een
bijzondere toepassing is van de verplichting, die al bestond vóór de wet. Zo is het
ook mogelijk, dat er verplichtingen bestaan tegenover de o.o.l. voordat deze in
overeenkomsten legale gestalte gekregen hebben. Toch heeft ook Nederland zich
reeds door een algemene overeenkomst gebonden. De landen, die het Handvest
van de Verenigde Naties tekenden, hebben daarmee de verplichting op zich genomen
om de economische ontwikkeling van de o.o.l. te bevorderen. Dr. G. v.d. Veen wijst
erop, in zijn boek Aiding Underdeveloped Countries, dat het woord bevorderen
(promote) een positieve en actieve inhoud heeft en met opzet gekozen is tegenover
het veel neutralere woord facilitate, dat voor kwam in de voorstellen van Dumbarton
Oak. Door deel te nemen aan dit internationale verdrag heeft ons land ook de legale
verplichting op zich genomen om positief mee te werken aan de ontwikkeling der
o.o.l.
Nochtans is dit niet de enige en zelfs niet de voornaamste verplichting, want dieper
dan de contract-rechtvaardigheid ligt de sociale rechtvaardigheid. Om dit duidelijk
te maken beschouwen wij een ogenblik de verhoudingen in ons land in de vorige
eeuw. Het regelen van de verhoudingen tussen de individuen met verschillende
status werd overgelaten aan de ruilrechtvaardigheid door middel van contracten.
Beide partijen waren vrij, d.w.z. er was geen enkele verplichting om een con-
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tract te sluiten, maar als men het eenmaal gesloten had, was men ook in geweten
gebonden om de inhoud van het contract na te komen. In feite echter waren alleen
de rijken vrij, omdat de armen geen alternatief hadden. De verhoudingen tussen de
individuen en de sociale groepen werden dan ook feitelijk bepaald door macht.
Hetzelfde geldt voor de verhoudingen tussen de volken: zolang men geen ander
beginsel van morele verplichting erkent dan overeenkomsten, worden de
verhoudingen tussen de volken door macht geregeld.
Wanneer wij de toestanden van de negentiende eeuw beschouwen, vragen wij
ons wel eens af of de rijken in die tijd dan geen oog gehad hebben voor de armoede
en de ellende van de massa. Natuurlijk zagen ze het wél, hetgeen blijkt uit de daden
van naastenliefde om de hoogste nood te lenigen, maar zij voelden zich niet
verantwoordelijk. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. Vooreerst was in de
sterk individualistische negentiende eeuw het gevoel van onderlinge
verantwoordelijkheid heel zwak en daarom sprak het begrip sociale rechtvaardigheid
hen niet aan. Sociale rechtvaardigheid zegt, dat in een gemeenschap iedereen
verantwoordelijk is ook voor het welzijn van de anderen. Ieder mens heeft het
fundamentele recht op een menswaardig bestaan en daarom heeft de gemeenschap
als geheel de plicht om de voorwaarden en de instituties te scheppen die dit mogelijk
maken. De tweede reden waarom de bezittende klasse zich niet verantwoordelijk
achtte was, dat ze dachten niets aan de toestand te kunnen veranderen. Natuurlijk,
het was erg jammer, dat de arbeiders er zo slecht aan toe waren, maar dat had je
nu eenmaal te accepteren zoals aardbevingen, overstromingen en andere
natuurrampen. Je kunt aan de ijzeren wetten van de economie immers evenmin
iets veranderen als aan de wet van de zwaartekracht.
Ontwikkeling van het sociale gevoel veronderstelde dus twee dingen: de
overtuiging, dat men iets kon doen, en dit impliceerde een gewijzigde opvatting over
het fatale mechanisme van de economie, en de overtuiging, dat men iets moest
doen om ieder lid van de gemeenschap de kans te geven op een menswaardig
bestaan. Men ontdekte dat de vrije overeenkomsten niet de enige bron van
verplichtingen zijn, maar dat ze ondergeschikt zijn aan fundamentele menselijke
rechten. Men ging maatregelen nemen om deze rechten veilig te stellen, en zo werd
de sociale rechtvaardigheid geïnstitueerd in sociale wetten, sociale verzekeringen
en andere instellingen. De vrije onderhandeling werd beperkt binnen dit kader van
instituties.
Keren wij nu terug tot de verhoudingen tussen de volkeren. Terwijl het
gemeenschapsbesef binnen het eigen volk sterk is gegroeid sinds de negentiende
eeuw, is dat besef tussen de volken onderling lange tijd
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zwak gebleven. Wij zagen ook de armoede en de ellende van vele volken, wij lazen
over overstromingen, epidemieën en hongersnood, wij vonden het erg, maar wij
konden het niet helpen en wij achtten ons er niet verantwoordelijk voor. Natuurlijk
is er heel veel gedaan om die nood te verlichten zowel door de koloniale regeringen
als ook heel bijzonder door de missionarissen. Toch was dit niet genoeg. De
heersende volken zagen niet de verplichting om de maatregelen te nemen en de
voorwaarden te scheppen om die armoede te voorkomen. De verhoudingen werden
geregeld door het economisch mechanisme en in feite dus door macht. De koelie
was bereid om te werken voor een kwartje per dag, het was dus dwaas om hem
meer te geven, want dit was de prijs bepaald door de wet van vraag en aanbod.
Hier raken wij de kwestie van de onrechtvaardigheden in het kolonialisme. De
kolonisators waren overtuigd, dat zij geen enkele onrechtvaardigheid begingen
zolang ze vasthielden aan de regels van het spel en geen contractbreuk pleegden,
terwijl toch de koloniale volken, eenmaal bewust geworden, voelden dat er iets niet
klopte en dat ze uitgebuit werden. Het antwoord is misschien, dat de westerlingen
vasthielden aan een enge ruilrechtvaardigheid, maar niet genoeg oog hadden voor
de sociale rechtvaardigheid, die vraagt om ook voor de gekoloniseerde volken het
mogelijk te maken, de noodzakelijke graad van welzijn te verwerven, die nodig is
om zijn menselijke persoonlijkheid te ontwikkelen. Het is gemakkelijk achteraf een
veroordeling uit te spreken, maar als het zo moeilijk is gebleken om binnen het eigen
volk zich verantwoordelijk te voelen voor het welzijn van de anderen, hoeveel
moeilijker is het dan om een inzicht te krijgen in de verplichtingen der sociale
rechtvaardigheid op internationaal niveau. Ik geloof, dat het een van de zeer
belangrijke ontwikkelingen van de twintigste eeuw is, dat de gemeenschapszin en
de onderlinge verantwoordelijkheid zich uitbreiden tot de gemeenschap van de
mensheid als geheel. De fundamentele rechten van de mens zijn officieel erkend
en het is de taak van de komende vijftig of honderd jaar om daar de consequenties
uit te trekken.
Nu zal iemand opmerken: dit klinkt allemaal heel mooi en idealistisch, maar de
werkelijkheid is toch wel een beetje anders. De ontwikkeling in de negentiende eeuw
is niet voortgekomen uit veranderde ethische gevoelens, maar ze is afgedwongen
onder de druk van de vakverenigingen. Ook nu zijn de motieven voor hulp aan de
o.o.l. niet ethisch, maar economisch en politiek. In het economische hebben wij de
o.o.l. nodig als leveranciers van grondstoffen en als afnemers van onze produkten
en in het politieke vlak is er de dreiging van het communisme. Dit zijn
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de motieven en niet een of ander vaag ethisch gevoel! Ik geloof, dat ik het positieve
deel van deze opwerping kan toegeven, maar het negatieve moet ontkennen. Het
is waar, dat de ondernemers in de negentiende eeuw aanvankelijk waren gedwongen
om hun praktijk te veranderen, maar met hun praktijk veranderde ook hun morele
instelling en toen deze nieuwe zedelijke houding eenmaal algemeen geworden was,
werd zij een sterke macht voor het tot stand brengen van meer rechtvaardige
verhoudingen. Zo is het ook waar, dat de krachten die drijven in de richting van hulp
aan de o.o.l. dikwijls pragmatisch en a-moreel zijn, maar tegelijkertijd zien wij een
groeiend besef van onze zedelijke verplichtingen t.o.v. de minder bedeelde landen
en dit besef zal steeds meer een bewegende kracht worden onafhankelijk van de
zuivere doelmatigheidsbeschouwingen.
Onze opponent gaat verder en zegt dat hij niet inziet, waarom wij eigenlijk spreken
over onder-ontwikkelde gebieden. Dit impliceert immers dat ze ontwikkeld moeten
worden. Waarom eigenlijk? Ze zijn toch eeuwenlang in deze toestand geweest?
Het antwoord is, dat groei en ontwikkeling een eis van het leven zelf is. De mens is
verplicht om zijn mogelijkheden te realiseren, om zijn talenten te gebruiken. Er is in
dezen een minimum waar men niet onder kan blijven. Zo kan het b.v. in ons land
niet geduld worden, dat iemand analfabeet blijft, ook al wil hij het zelf. Dit minimum
hangt af van de omstandigheden. Zolang als sommige volken in hun traditionele
staat leefden was dit minimum stationair. Maar met het groeiende contact ontstaat
de behoefte en de noodzaak om dit minimum op te voeren. Zo wordt in de
gemeenschap der volken analfabetisme van een volk even onduldbaar als van een
individu in de nationale gemeenschap, en hetzelfde geldt van wijdverspreide
armoede, slechte gezondheid, gebrek aan technische kennis enz.
Maar zouden die mensen niet gelukkiger zijn als ze in hun oorspronkelijke staat
bleven? Gesteld, dat dit waar was, dan zouden zij het nog niet kunnen. Het feit van
het contact met andere volken ligt er nu eenmaal en als ze de westerse levenswijze
gezien hebben kunnen ze geen genoegen meer nemen met hun toestand, de
ervaring is er om dit te bewijzen. Bovendien in het idee van de ‘happy savage’ steekt
een stuk romantisch zelfbedrog. Men heeft hetzelfde gezegd van de arbeiders in
de negentiende eeuw: ze weten niet beter, als je ze meer geeft, schep je maar
grotere behoeften en ze zullen ongelukkiger zijn dan tevoren. Hiermee sluit men
zijn ogen voor de honger, armoede, ziekte en onwetendheid van de o.o.l. Laat het
waar zijn, dat economische vooruitgang geen garantie is voor geluk, in ieder geval
is het ontbreken van die vooruitgang een bron van ellende, die kan en moet
opgeruimd worden.
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Wij komen nu tot de vraag: hoe groot is de verplichting om de o.o.l. te helpen? Het
is natuurlijk onmogelijk om deze vraag exact en kwantitatief te beantwoorden zowel
naar de objectieve betekenis: hoever strekt deze verplichting zich uit, als naar de
subjectieve betekenis: hoe zwaar weegt zij op ons geweten. Ik zal slechts trachten
enige beginselen aan te geven, die een zekere prioriteit bepalen. De beginselen,
die ik u wilde voorstellen zijn de principen van de ‘ordinata caritas’, de geordende
liefde. Wij zullen ons nochtans niet verdiepen in de vraag of de verplichting om de
o.o.l. te helpen een plicht van liefde of van rechtvaardigheid is. Sociale
rechtvaardigheid en liefde veronderstellen immers elkaar, daar ze beide wortelen
in de solidariteit van het menselijk geslacht. Wij nemen dus aan, dat de beginselen
van specificatie voor de sociale rechtvaardigheid dezelfde zijn als voor de liefde.
Deze beginselen zijn er drie: nood, verwantschap en mogelijkheid.
Hoe groter iemands nood is des te groter is de verplichting om hem te helpen en
tegelijkertijd: hoe minder iemand zichzelf kan helpen des te zwaarder drukt de plicht
op de anderen. Als wij dit beginsel toepassen op de o.o.l. moeten we eerst hun nood
beschouwen en daarna of zij in staat zijn om zichzelf te helpen. Wat ons het eerste
treft in o.o.l. is hun actuele armoede. Wat er ook zij van hun potentiële rijkdom, (wij
hebben de neiging om deze te overdrijven), het inkomen per hoofd is zeer laag.
Deze armoede doet miljoenen leven op de grens van het bestaansminimum en bij
enige tegenslag van teveel of teweinig aan regen ontstaat voor hen een toestand
van uiterste nood. ‘Uiterste nood’ is een technische term uit de moraal, waaraan
een zware verplichting om te helpen beantwoordt, ook als met het vervullen hiervan
groot ongerief gepaard gaat. Wat deze armoede zoveel moeilijker te dragen maakt
is het feit, dat men zich het verschil tussen arme en rijke landen steeds meer begint
te realiseren. Als wij deze nood in zijn absolute en relatieve grootte bezien, dan
moeten wij concluderen, dat er een zware verplichting is om te helpen, tenminste
als ook de andere voorwaarden vervuld zijn.
Laten wij daarom het tweede deel van het beginsel van de nood beschouwen:
hebben de arme landen werkelijk onze hulp nodig, of kunnen zij zichzelf helpen?
Als wij ons afvragen waarom o.o.l. eigenlijk arm zijn, dan is het uiteindelijk antwoord:
omdat de produktiviteit laag is, en de produktiviteit is laag omdat de hoeveelheid
kapitaalgoederen per arbeider zo gering is. Nurkse drukt het zo uit: ze zijn arm
omdat de produktiviteit laag is, en de produktiviteit is laag, omdat ze arm zijn. Is het
mogelijk om door deze vicieuze cirkel heen te breken? Het is mogelijk, want het is
gebeurd. Engeland heeft het klaar gespeeld zonder
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enige hulp, want er was niemand om te helpen. Maar vraag niet ten koste van welke
offers: de ongelooflijke ellende en armoede van de arbeiders ten tijde van de
industriële revolutie is de prijs, die voor de welvaart van het nageslacht betaald is.
Rusland heeft het al iets gemakkelijker gehad, omdat de ‘take-off into self-sustained
growth’, zoals Rostow het noemt, al was voorbereid door buitenlandse leningen in
de Tsarentijd. Toch hebben wij ook in Rusland hetzelfde verschijnsel gezien van
strikte beperking van de consumptie met als gevolg de hongersnoden, die miljoenen
slachtoffers eisten. Alleen de methode verschilde: in Engeland was het de ‘ijzeren
loonwet’ en in Rusland een ijzeren staatsabsolutisme. Er is evenwel nog een andere
methode en de Verenigde Staten zijn er het voorbeeld van. Hier is het economisch
groeiproces veel soepeler verlopen dank zij leningen en giften van de Oude Wereld.
De emigranten uit Europa kwamen als volwassen arbeiders aan en de produktie,
die anders nodig was geweest voor voeding, kleding en opvoeding van
niet-produktieve krachten, kon nu voor investering dienen. Daarom noemt Singer
de emigranten giften aan het zich ontwikkelende land. Japan tenslotte kent in zijn
ontwikkeling elementen van de drie genoemde landen: de lage lonen van Engeland,
de geplande economie van Rusland en technische hulp en investeringen uit het
buitenland zoals Amerika.
Het antwoord op de vraag of de o.o.l. hulp van buiten nodig hebben is hiermee
wel gegeven. De nood is zo hoog, dat de economische ontwikkeling moet verhaast
worden. De Engelse lijdensweg is onaanvaardbaar en bovendien in onze tijd
sociaal-psychologisch onmogelijk, daar hij onvermijdelijk tot revolutie leidt. Het
communistisch alternatief is eveneens verwerpelijk. Dus moet er een methode
gevonden worden, waarbij er sterk geïnvesteerd kan worden zonder al te grote
beperking van de consumptie en dat is alleen mogelijk met buitenlandse hulp. Wij
moeten dus concluderen, dat de hoge nood van de o.o.l., waaruit zij zichzelf niet
kunnen redden, aan de rijke landen een zware plicht oplegt om te helpen.
Beschouwen wij nu het tweede principe. Het beginsel van de verwantschap zegt,
dat personen, die ons nader zijn meer recht hebben op onze hulp dan mensen, die
verder van ons af staan. Van de andere kant kan het beginsel van de nood met dit
principe in strijd komen, zodat ik b.v. een grotere plicht kan hebben om mijn broer
te helpen, die in ernstige nood verkeert, dan mijn vader, die mij nader staat. Dit
beginsel is van brede toepassing op ons onderwerp. Een land moet zichzelf het
eerst helpen, daarna de landen waarmee het nauwer verbonden is door
gemeenschappelijk belang en historische banden. Zo heeft een land
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grotere verplichtingen t.o.v. zijn kolonies en vroegere kolonies. Hier kunnen wij de
vraag stellen of de onrechtvaardigheden in het verleden begaan een grotere
verplichting scheppen? Natuurlijk, want onrechtvaardigheid, zelfs sociale
onrechtvaardigheid (ofschoon hierover de meningen verschillen) schept een
verplichting tot restitutie. Van de andere kant is het zo moeilijk om dit soort
onrechtvaardigheid te bewijzen, dat het wijzer is om niet te insisteren op de plicht
van restitutie, maar zich te beroepen op de plicht, die voortvloeit uit de sociale
rechtvaardigheid.
Uit het beginsel, dat een land zichzelf het eerst moet helpen volgt, dat de
verplichting om anderen te helpen kleiner wordt naarmate het offer dat gebracht
moet worden groter is. Eveneens, dat de plicht van rijker landen groter is dan die
van minder rijke en tenslotte dat, indien een arm land geholpen kan worden door
een lening of door een gift, de voorkeur gegeven moet worden aan de lening. Zelfs
de slogan ‘trade, not aid’ kan onder dit beginsel gevat worden! Het is na hetgeen
boven gezegd is wel duidelijk, dat de nood zo hoog kan zijn, dat zowel de lening
als de gift, trade and aid, het kleine en het grote offer noodzakelijk kunnen zijn.
Een belangrijke conclusie uit het beginsel van verwantschap is, dat de verplichting
om de armoede van de o.o.l. te verlichten in de allereerste plaats op deze landen
zelf drukt. Engeland, Amerika, Rusland en Japan zouden nooit tot ontwikkeling
gekomen zijn zonder hun geweldige inspanning en de ‘pioneering spirit’. Als de
o.o.l. niet doen wat ze kunnen, als de rijken luxueus leven, als men nalaat orde en
recht te scheppen, zelfs voor vreemdelingen, dan wordt de verplichting van de rijke
landen hierdoor verkleind. Van de andere kant moeten wij beseffen, dat het ontbreken
van de juiste economische mentaliteit en zelfs corruptie en ressentiment tegen het
Westen behoren tot de kinderziekten van de zich ontwikkelende landen en dat wij
hen moeten helpen om deze te overwinnen.
Hiermee zijn wij gekomen bij het derde beginsel: de mogelijkheid. Bij gelijke nood
en verwantschap wordt de grootte en de aard van de hulp mede bepaald door de
verwachte uitwerking van de hulp. Als in een land de fundamentele voorwaarden
voor economische groei nog niet aanwezig zijn, heeft het geen zin om er dollars in
te pompen. Terwijl het beginsel van nood ons tot spoed maant, kan het beginsel
van mogelijkheid ons waarschuwen, het langzaam aan te doen. Het waarschuwt
ons ook, dat dollars alleen het probleem niet oplossen. Onderontwikkeldheid houdt
verband met de aard van het volk en zijn geschiedenis, met gewoonten en
instellingen, met gezondheid en heel dikwijls met godsdienst. Zo zal voor sommige
landen snelle industrialisatie meer
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kwaad dan goed doen. De mogelijkheid kan ook beperkt worden door de huiver van
de o.o.l. om bilaterale hulp te ontvangen uit vrees voor ‘kolonialisme’. Hoewel de
bilaterale hulp op grond van het beginsel van verwantschap een zekere prioriteit
heeft (het is voordeliger voor het helpende land), kan de nood zo groot zijn, dat de
helpende landen verplicht zijn over te gaan tot multilaterale hulp, zoals ze overigens
in het Handvest der Verenigde Naties dit soort hulp al beloofd hebben.
Een vraag die nog beantwoord moet worden is: op wie rust nu die morele
verplichting? Wij hebben de plicht om te helpen afgeleid uit de sociale
rechtvaardigheid: de gemeenschap moet de voorwaarden scheppen voor een
menswaardig bestaan. Die gemeenschap is geen abstractie, maar ze bestaat uit
georganiseerde groepen, de volken. De verschillende volken hebben dus een
verantwoordelijkheid overeenkomstig de aangegeven principes. Binnen het volk
zijn de verantwoordelijkheden verdeeld naar gelang de positie van de individuen.
Een minister heeft groter verantwoordelijkheid dan een kamerlid, deze meer dan
een gewone kiezer; een bankdirecteur meer dan de gewone belegger, de redacteur
van een groot blad meer dan de doorsnee-lezer. Maar uiteindelijk zijn wij allemaal
verantwoordelijk, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk, want wij zullen
allemaal onze bijdrage moeten leveren, nu misschien nog dubbeltjes en kwartjes,
maar straks zal het serieuze offers van ons vragen.
Een laatste en naar ik meen belangrijke opmerking. Het is niet voldoende om de
o.o.l. zo nu en dan te helpen. De sociale rechtvaardigheid vraagt om instituties, een
sociale orde, die de rechtvaardigheid onafhankelijk maakt van de goede of kwade
wil van een individueel land. Om nog eens terug te komen op de negentiende eeuw:
in het begin was sociale rechtvaardigheid (met enige overdrijving gezegd) min of
meer een uitzondering. Zij ontwikkelde zich meer en meer en werd geïnstitueerd,
zodat rechtvaardigheid regel, onrechtvaardigheid uitzondering werd. Hetzelfde moet
gebeuren op internationaal terrein. Wij beginnen de morele plicht om te helpen reeds
te voelen, maar de uitvoering ervan hangt nog uitsluitend af van de goede wil van
de rijke landen. Toch hebben de o.o.l. recht op een menswaardig bestaan, een recht
dat ook afgedwongen moet kunnen worden. Daarom moeten wij streven naar een
wereldrechtsorde, waarin de sociale rechtvaardigheid geïnstitueerd wordt. Als
Minister Luns bedoelde, dat de niet-contractuele verplichtingen tegenover de o.o.l.
geen afdwingbare rechtsplichten zijn, dan had hij gelijk. Ze zijn het nog niet.
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I. de la Potterie S.J.
Qumrân en het Christendom
WEINIG archeologische vondsten in de moderne tijden hebben zulk een enorme
sensatie verwekt als de toevallige ontdekking van Hebreeuwse handschriften bij de
Dode Zee in 1947. Sindsdien kwamen bijna ieder jaar nieuwe teksten aan het licht;
en we mogen er waarschijnlijk nog andere verwachten. Het aantal publicaties over
die ontdekkingen gaat reeds boven de duizend. Het groot publiek heeft er zich fel
voor geïnteresseerd omdat beweerd werd, dat de oorsprong van het christendom
nu anders moet gezien worden. Het is nodig op dit belangrijk probleem in te gaan,
en duidelijk aan te tonen, wat we van deze vondsten voor het christendom mogen
verwachten.

Algemene oriëntatie
Zoals men weet, stammen al de teksten van Qumrân (de plaats aan de westoever
van de Dode Zee, waar de rollen en fragmenten gevonden werden) uit een joodse
1)
sekte, die zich zelf het Nieuw Verbond noemde . Met welke groepering hebben we
hier te doen? De meeste geleerden denken tegenwoordig aan de Esseniërs, een
soort joodse monniksorde, die een streng ascetisch leven leidde, en die we vroeger
praktisch alleen maar kenden door Philo, Flavius Josephus en Plinius. Ook al zouden
het niet precies die Esseniërs zijn - wat sommigen nog menen - toch behoren beide
groepen in ieder geval tot éénzelfde reformistische beweging. De gevonden
documenten komen uit de bibliotheek van het ‘klooster’ te Qumrân (de resten ervan
werden in vijf campagnes, van 1951 tot 1956, opgegraven). In een tijd van nood,
waarschijnlijk in de Romeinse oorlog van 68-70, hebben de bewoners van dit klooster
hun kostbare geschriften weggestopt in grote kruiken en in veiligheid gebracht in
de omliggende grotten. De resten die bewaard zijn gebleven en op dit ogenblik
bekend zijn, zijn overblijfselen van honderden verschillende handschriften. Weinige
daarvan zijn in hun geheel tot ons gekomen.

1)

Een reeks berichten over de geschiedenis der vondsten kan men vinden in de acht laatste
jaargangen van 't Heilig Land. In 1956 (p. 97-115) gaf Prof. Dr. J. van der Ploeg, O.P., er een
samenvattend overzicht: De handschriften der Woestijn van Juda en de geschiedenis van
hun eerste eigenaars. Onlangs publiceerde hij (in de reeks Prismaboeken) een heel werk
over de kwestie: Vondsten in de woestijn van Juda. De rollen van de Dode Zee. Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen (1957). In hoofdstuk 7: Qoemraan en het Christendom, vindt men heel
wat materiaal ter aanvulling van dit artikel.
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De gevonden teksten kan men onderbrengen in vier categorieën:
1. Een groot aantal bijbelse teksten. Van kapitaal belang is vooral een volledige
rol van Isaias. Men bedenke dat het oudste handschrift van de profeten dat men
vroeger kende, van het jaar 895 na Chr. was. De nieuwe tekst is ongeveer duizend
jaar ouder.
2. Verschillende commentaren op bijbelse boeken, o.a. op de profeten Habakkuk,
Mikeas en Nahum. Hierin wordt door de joden van Qumrân een soort interpretatie
beoefend. waarbij ze de profetische teksten in vervulling zien gaan in de
gebeurtenissen van hun tijd.
3. Allerlei fragmenten uit joodse apocriefe teksten, waarvan sommige voor ons
totaal nieuw zijn. Hierbij horen o.a. een ‘Testament van Levi’, en een ‘Boek der
Geheimen’.
4. Juridische en liturgische teksten. In een zekere zin zijn dit de belangrijkste,
omdat ze het best de leer en de mentaliteit van de sekte doen kennen. Vooral moeten
twee ‘Regels’ vermeld worden. De eerste, die aanvankelijk door de Angelsaksers
‘Manual of Discipline’ werd betiteld, wordt nu liever genoemd ‘Regel van de
Gemeenschap’. Hij beschrijft het ceremonieel van het toetreden van nieuwe leden,
het doel van de gemeenschap, de organisatie van haar gewoon leven en haar
religieuze opvattingen. De andere tekst is de zeer curieuze ‘Regel van de Oorlog’:
men vindt er een beschrijving van de heilige oorlog die op het einde der tijden moet
gevoerd worden door de ‘Kinderen van het licht’ (de mensen van Qumrân zelf) tegen
de ‘Kinderen van de duisternis’. Een van de voornaamste liturgische teksten is een
bundel hymnen of psalmen, die sterk gelijken op de psalmen van de Bijbel, al zijn
ze wellicht meer individualistisch van toon, en al worden ze meer geschreven vanuit
een openbaringstheologie. Verschillende daarvan getuigen van een zeer zuiver en
verheven religieus gevoel.
Omtrent de precieze datering van al deze handschriften bestaat er nog geen
eensgezindheid. Doch dit is zeker: zij zijn allemaal geschreven tussen de derde
eeuw vóór Chr. en de Romeinse oorlog in de eerste eeuw na Chr. Dank zij de
archeologie kan men de geschiedenis van de sekte zelf, in grote lijnen, volgen vanaf
haar vestiging te Qumrân tussen 134 en 76 vóór Chr. tot aan haar vernietiging door
het leger van Vespasianus in juni 68. Deze periode gaat dus onmiddellijk vooraf
aan het ontstaan van het christendom, en loopt verder parallel met het leven van
Jesus, met de stichting en de eerste uitbreiding van de Kerk.

Qumrân en het Nieuwe Testament
Onmiddellijk springt dan ook het belang van deze teksten in het oog. Ze doen ons
de levenswijze kennen van een der meest religieuze sekten
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onder de joden. Vanzelfsprekend heeft men allerlei vergelijkingen gemaakt met het
christendom. Veel mensen zijn enigszins beangstigd, dat de originaliteit van de leer
van Jesus hierdoor zou verminderd worden. Vooral werd heel wat opschudding
verwekt door de verklaringen van de Franse oriëntalist, A. Dupont-Sommer, professor
aan de Sorbonne, die beweerde, dat de nieuwe vondsten niet alleen een omwenteling
betekenden in wat we wisten over het ontstaan van het christendom, maar ‘toute
2)
une cascade de révolutions’ . Deze opvattingen werden op brede schaal verspreid
door de Amerikaanse journalist en essayist, Edmund Wilson, die het christendom
direct wilde herleiden tot de groepering van Qumrân, en er een sekte van maken
3)
naast vele andere .
Het protest tegen dergelijke overdrijvingen was hevig en vrij algemeen. Het ging
zelfs te ver. Want sommigen vielen in het andere uiterste: in onze kennis van het
ontstaan van het christendom zou helemaal niets veranderd zijn. Tegenwoordig
komt men tot een meer evenwichtig oordeel, en houden de meeste geleerden, dat
de Qumrânliteratuur aan de originaliteit van de christelijke leer niets afdoet, doch
op verrassend nieuwe wijze het milieu doet kennen waarin het christendom is
ontstaan. In deze zin, maar dan ook alleen in deze zin, is het gewettigd te spreken
van een echte omwenteling.
Dit moge bevestigd worden door het oordeel van een der meest gezaghebbende
specialisten op dit gebied, Prof. Millar Burrows, van Yale University, een van de
uitgevers der teksten. Hij schreef wellicht het beste boek over heel de kwestie van
4)
Qumrân . Zijn conclusie luidt: ‘Er is geen gevaar, dat ons begrip van het Nieuwe
Testament zozeer gerevolutioneerd zal worden, dat het noodzakelijk wordt, een of
ander fundamenteel artikel van het christelijk geloof te herzien. Alle geleerden die
op de teksten gewerkt hebben, zullen er mee instemmen, dat dit niet gebeurd is en
niet zal gebeuren’. Om dit laatste te staven kunnen allerlei namen geciteerd worden,
b.v. van andere protestanten als H. Wildberger en E. Stauffer, professor te Erlangen,
of van katholieken, zoals Mgr. P.W. Skehan, directeur van de American School of
Oriental Research te Jerusalem, die meewerkt aan de publicatie der teksten, R.

2)
3)

4)

Aperçus préliminaires sur les manuscrits de la Mer Morte, Parijs, 1950, p. 117.
The Scrolls from the Dead Sea, New York, Oxford University Press, 1956. Hij schrijft zelfs p.
97-98: ‘Dit klooster, dit stenen gebouw, tussen de bittere wateren (van de Dode Zee) en de
steile rotsen, met zijn oven en zijn inktpotten, zijn molen en zijn beerput, zijn complex van
heilige vijvers en onopgesmukte graven, is misschien, meer nog dan Bethlehem of Nazareth,
de wieg van het christendom’. Dit staaltje van journalistiek moge volstaan om het genre van
het boek te typeren.
The Dead Sea Scrolls, New York, The Viking Press, 1956. Een Franse vertaling is zo juist
verschenen: Les manuscrits de la Mer Morte, éd. Laffont, 1957. De tekst die we citeren staat
in de Amerikaanse uitgave p. 327.
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de Vaux, O.P., directeur van de Bijbelschool te Jeruzalem, Prof. J. Coppens, enz.
De juiste draagwijdte aan deze uitspraken kan het best door enige voorbeelden
5)
geïllustreerd worden . We zullen de chronologische orde der feiten volgen en telkens
wijzen op de contactpunen en de verschillen met het Nieuwe Testament. De
parallellen doen zich voor op verschillende momenten: de prediking van Johannes
de Doper, de prediking van Jesus, het leven van de primitieve Kerk; ze bestaan
zowel op het gebied van de leer, de instellingen en gebruiken, als op literair niveau,
6)
d.w.z. in de formulering zelf van de theologische opvattingen .
1. Vooral Johannes de Doper schijnt op het eerste gezicht in het milieu van
Qumrân thuis te horen. Hij behoorde tot een familie van priesters, terwijl ook de
leden van het Verbond zich op een priesterlijke afstamming beriepen. De plaats in
de woestijn van Juda waar de Voorloper zich teruggetrokken had was niet ver
afgelegen van Qumrân; hij moet de sekte, die toen in volle bloei was, dus zeker
gekend hebben, maar men kan niet bewijzen dat Johannes zelf Esseniër geweest
is. Hij kondigde het Rijk Gods aan met de woorden van Isaias 40, 3; met diezelfde
tekst drukten ook de leden der sekte hun verwachting van de messiaanse tijd uit:
‘Wanneer dat alles (= de eindtijd) aan de gemeenschap van Israël zal overkomen,
dan zullen ze zich verwijderen van de mensen der dwaling, om in de woestijn de
weg van Hem (= God) voor te bereiden, zoals geschreven staat: “in de woestijn
bereidt de weg des Heren; in de woestijn, maakt een pad effen voor onze God”’
(RG, 8, 12-14). Zoals zij, diende Johannes een reinigingsdoopsel toe en kondigde
hij het eindoordeel aan. De geest van beide richtingen vertoont echter een
opmerkelijk verschil, en hiermee staan we voor de oorspronkelijkheid van Johannes'
zending: voor de Qumranieten blijft de voorbereiding op de messiaanse tijd zeer
joods, ze bestaat in de intense studie van de wet van Mozes (RG, 8, 15), en is een
exclusief voorrecht van de sekte; de prediking van Johannes de Doper is ‘open’ en
religieus: hij richt zich tot heel het volk van Israël zonder onderscheid (Mk., 1, 5; Lk.,
3, 7), en predikt een doopsel van boetvaardigheid tot vergiffenis van de zonden.
2. Meer dan één gezegde uit de bergrede wordt door de nieuwe geschriften
treffend geïllustreerd. We vinden er de uitdrukking ‘de armen van geest’ (RO, 14,
7), zoals in het Evangelie (Mt., 5, 3). Dit bewijst

5)
6)

Ziehier de afkortingen voor de twee voornaamste teksten van Qumrân waaruit we zullen
citeren: RG = Regel der Gemeenschap; RO = Regel van de Oorlog.
De voornaamste parallelplaatsen tussen het N.T. en de Qumrânteksten kan men verzameld
vinden in het boekje van R.E. Murphy, The Dead Sea Scrolls and the Bible, Westminster,
Maryland, The Newman Press, 1955.
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eens te meer dat de spiritualiteit van de ‘armen van Jahweh’ levend was in het
jodendom. Nochtans komt ze hier niet zo goed tot haar recht als in de bergrede,
want daar zal ze afgekondigd worden als het charter van het Rijk Gods; de éne tekst
van Qumrân waar de uitdrukking voorkomt staat in de Regel van de Oorlog, in een
dankhymne na de strijd: de hoop wordt er uitgesproken dat eenmaal alle boze naties
verdelgd zullen worden. Het verschil met de geest van het evangelie is duidelijk.
3. Sterker nog voelen we het contrast als we in hetzelfde hoofdstuk van de
bergrede lezen: ‘Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: uw naaste zult ge beminnen,
en uw vijand zult ge haten. Maar Ik zeg u: bemint uw vijanden, en bidt voor wie u
lasteren en vervolgen’ (Mt., 5, 43-44). Het bevel om de vijanden te haten staat niet
in het Oude Testament, al wordt er die haat soms beoefend. Doch volgens de
openingsparagraaf van de Regel der Qumrânsekte moeten de leden ‘alle kinderen
van het licht beminnen, eenieder naar zijn lot in Gods plan, en alle kinderen der
duisternis haten, eenieder naar zijn schuld in Gods wraak’ (RG, 1, 9-11; vgl. 1, 3;
9, 21-22). De joodse historicus Josephus getuigt hetzelfde over de Esseniërs: ‘zij
leggen de eed af.... altijd de onrechtvaardigen te haten en de rechtvaardigen
behulpzaam te zijn’ (De Bello Judaico, II, 8, 7, § 139). Op dit punt van de wet van
liefde voelt men beter dan overal elders, welk een diep verschil blijft bestaan tussen
het jodendom en het christendom. Het is waar, het O.T. kende reeds het voorschrift
van de liefde tot de naaste, die gelijk moet zijn aan de liefde tot zichzelf (Levit., 19,
18), en het voorschrift van de algehele liefde tot God (Deuteron., 6, 5); maar de
naaste die daar beschouwd wordt, is een Israëliet, en we zien in het Evangelie, dat
de joden de wet inderdaad in die particularistische zin verstonden (Lk., 10, 30-37).
Bij de leden van het Verbond was die onderlinge liefde een van de hoofddeugden
(RG, 2, 24). Josephus zegt van hen: ‘Ze zijn joden van geboorte, maar beminnen
elkaar meer dan de anderen’ (De Bell. Jud., II, 8, 2, § 119). Doch in de leer van
Jesus wordt de liefde universeel, en het is in dat liefdegebod dat Hij heel de wet en
de profeten samenvatte. Ook dit was radicaal nieuw.
4. Het overdreven ritualisme was kenmerkend voor de joodse godsdienst. Bij de
Esseniërs was het nog niet ontaard tot een ondragelijke last zoals bij de Farizeeërs.
Hun twee voornaamste riten waren dagelijkse reinigingsbaden en
gemeenschappelijke maaltijden.
De rituele maaltijd van de Esseniërs moet bijzonder vermeld worden, omdat hij
een grote overeenkomst vertoont met de Eucharistie. Hij wordt als volgt beschreven
in de Regel: ‘Wanneer ze de tafel zullen dekken om te eten of de wijn (voorbereiden)
om te drinken, zal de
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priester het eerst zijn hand uitstrekken om de zegen uit te spreken op de eerste
portie van brood en wijn’ (RG, 6, 4-7). Een aanhangsel van de Regel, dat later
gepubliceerd werd, beschrijft de manier waarop die maaltijd later zal plaats vinden
bij de komst van de Messias (want men verwachtte diens verschijnen in een nabije
toekomst). De Messias zal plechtig binnengeleid worden. Toch is het de priester
die zal voorzitten, en na hem moeten al de leiders van de gemeente plaatsnemen,
ieder in de orde van zijn waardigheid, en het is de priester die de eerste zal zijn om
brood en wijn te zegenen; eerst daarna komt de beurt van de ‘Messias’. De
Qumranieten kenden dus een Messiaanse maaltijd.
Het gebruik dat in deze regel wordt beschreven is buitengewoon interessant voor
de oorsprong van de ritus die Jesus gevolgd heeft voor het instellen van de H.
Eucharistie. Doch het is misleidend, met A. Dupont-Sommer zonder meer te spreken
7)
van ‘het Avondmaal van de Esseniërs’ . Noteren we vooreerst een detail: nergens
in de handschriften vindt men het gewone Hebreeuwse woord om ‘wijn’ aan te
duiden (jajîn); in de plaats daarvan staat ‘most’ (tîrôsh), d.w.z. ongegist vruchten(ook druiven-) sap. De Bijbel gebruikt wel de twee termen als synoniem om van
gewone wijn te spreken, doch de latere teksten hebben een neiging om die te
8)
onderscheiden . Hieruit kan men natuurlijk nog niet met zekerheid besluiten, dat te
Qumrân geen wijn werd gedronken, want het nobeler woord ‘tîrôsh’ kan hier verkozen
zijn om reden van de liturgische context; doch dat het echte wijn was staat al evenmin
vast. En het is met dat voorbehoud dat we de vertaling ‘wijn’ bewaren. Het
fundamenteel verschil echter met de H. Eucharistie ligt natuurlijk elders: bij het
Laatste Avondmaal werden het brood en de wijn sacramenteel veranderd in het
lichaam en het bloed van Christus, en die sacramentele handeling stond in intrinsiek
verband met het offer van Calvarië. Niets van dit alles te Qumrân. Men notere ook,
dat Christus in het centrum staat van het eucharistisch mysterie; bij de maaltijd, die
te Qumrân zal gehouden worden in de Messiaanse tijd, speelt, wonder genoeg, de
Messias zelf een onbeduidende rol.
En toch zijn deze teksten van zeer groot belang, omdat de ritus die Jesus koos
nog nooit zo goed geïllustreerd was geworden door joodse gebruiken. In het klassieke
paasmaal waren het breken van het brood en het drinken van de wijn chronologisch
gescheiden; die twee riten gebeurden respectievelijk bij het begin en op het einde
van de eigenlijke maaltijd. In de christelijke teksten over de Eucharistie worden
brood en

7)
8)

Nouveaux aperçus sur les manuscrits de la Mer Morte, Parijs, 1953, p. 135: ‘la Cène
essénienne’.
G. Vermès, Les manuscrits du désert de Juda, 2e uitg., Doornik, Desclée, p. 60-61.
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wijn samen vermeld; ook in de geciteerde passages van Qumrân was dit het geval.
Daarenboven kan de hier voorgeschreven rangorde om plaats te nemen bij de
maaltijd misschien begrijpelijk maken waarom de apostelen bij het Laatste Avondmaal
aan het twisten gingen ‘wie van hen als de eerste gold’ (Lk., 22, 24). Een ander punt
betreft de maaltijd zelf. Te Qumrân wordt gesproken van het maal der gemeente in
de Messiaanse tijd; hiermee kunnen we de Eucharistie vergelijken, die zeker moet
beschouwd worden als de messiaanse en eschatologische maaltijd. In het bloed
van Christus wordt het Verbond van de messiaanse tijd bezegeld; en dat
eucharistisch feestmaal werd gevierd door de eerste christenen in de blijde
verwachting van de definitieve vervulling van het heil, bij de terugkeer van de Heer;
want Paulus schrijft: ‘Zo dikwijls gij dit brood eet en de kelk drinkt, verkondigt gij de
dood des Heren, totdat Hij komt’ (I Kor., 11, 26). En Jesus zelf, bij het instellen van
het sacrament van het Nieuwe Verbond, beschreef het als een anticipatie van het
eschatologisch feestmaal, van het eeuwig vreugdefeest in het Rijk van de Vader
(Mt., 26, 29; Mk., 14, 25; Lk., 22, 16). Bij het Laatste Avondmaal heeft Jesus dus
waarschijnlijk een Joodse ritus overgenomen in de trant van de ritus van Qumrân;
doch hij heeft er een heel nieuwe zin aan gegeven door ervan te maken het
9)
Sacrament van het Nieuwe Verbond .
5. Een van de belangrijkste problemen van het passieverhaal in de evangelies
wordt door de teksten van Qumrân in een nieuw licht geplaatst, en misschien definitief
opgelost: de kwestie van de dag waarop Jesus het Laatste Avondmaal gebruikt
heeft. De joden vierden het Paasfeest de 15e van de eerste maand, d.w.z. de 15e
Nisan, en gebruikten het paasmaal 's avonds te voren, de 14e. De eerste drie
evangelies (Mt., 26, 17-19; Mk., 14, 12-16; Lk., 22, 7-13) stellen het Laatste
Avondmaal voor als een paasmaal, waaruit men zou moeten besluiten dat Jesus
gestorven is de 15e Nisan, op het Paasfeest zelf. Johannes nochtans zegt
uitdrukkelijk, dat de dag van Jesus' dood de dag was vóór het Paasfeest (Joh., 18,
28; 19, 14), en men vindt niets bij hem over het paaskarakter van het Laatste
Avondmaal.
Welnu, uit de handschriften van de Dode Zee is gebleken, dat er naast de officiële
kalender van de Tempel - een recentere maankalender, onder hellenistische invloed
ingevoerd - een andere kalender

9)

Ziehier op dit belangrijk punt het voorzichtig oordeel van Prof. M. Burrows in het reeds geciteerd
werk: ‘Dat de herdenking van het Avondmaal door de Kerk min of meer geschiedde naar
joodse modellen is natuurlijk hoogst waarschijnlijk. De maaltijd van de Verbondsleden geeft
ons een concreet voorbeeld van een van die modellen, maar niet noodzakelijk datgene, dat
een bijzondere invloed heeft uitgeoefend op het christelijk gebruik’ (p. 333).
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in gebruik was, bepaaldelijk bij de Esseniërs. 't Was de oude zonkalender, volgens
welke men de bijbelse chronologie had berekend. In deze kalender viel Pasen ieder
jaar op een woensdag, en het ogenblik waarop men het paasmaal gebruikte (de
14e 's avonds) was dus steeds een dinsdagavond. Anderzijds kent men een oude
christelijke traditie, die het Laatste Avondmaal precies laat plaats vinden op dinsdag
van de goede week, met het gevolg dat het lijden van Jesus niet één nacht en een
halve dag, doch bijna drie dagen zou geduurd hebben. Dit schijnt de gegevens van
de evangelies niet openlijk tegen te spreken. Recente studies zijn geneigd de
chronologie van de passie op deze manier uit te leggen. Wat allerlei voordelen zou
bieden, vooral om meer tijd te laten voor de zovele gebeurtenissen, die zich tussen
Avondmaal en Kruisdood hebben afgespeeld. De schijnbare tegenspraak tussen
de synoptische evangelies en Johannes wordt hiermee prachtig opgelost: Jesus en
de synoptici volgden de oude bijbelse kalender, Johannes, die heel zijn evangelie
centreert op Judea en op de tempel, rekende volgens de officiële kalender. Op deze
wijze zijn nochtans niet alle moeilijkheden uit de weg geruimd; de discussie is nog
10)
volop aan de gang . Doch men ziet reeds hoe een ogenschijnlijk dorre
kalenderkwestie een interessant perspectief kan openen voor een beter begrip van
het lijdensverhaal.
6. Tenslotte nog een woord over het geheel van Jesus' leven en over zijn dood.
Want de grote sensatie in het probleem van de verhouding tussen Qumrân en het
christendom werd vooral gewekt, toen A. Dupont-Sommer een verbazende
overeenstemming meende ontdekt te hebben tussen de stichter van de sekte, de
zgn. Leraar der Gerechtigheid, en Jesus van Nazareth. Deze laatste zou niets anders
11)
geweest zijn dan ‘une étonnante réincarnation du Maître de Justice’ . De stichter
van de Qumrânsekte zou een goddelijk wezen geweest zijn, dat een lichaam aannam
om te leven en te sterven als een mens. Zoals die Leraar der Gerechtigheid, aldus
A. Dupont-Sommer, heeft ook Christus de boetvaardigheid gepredikt, en onderhield
hij de wet van Mozes; zoals hij, was Jesus de Messias en de Verlosser der wereld,
en werd hij veroordeeld en gefolterd; zoals hij, steeg hij op ten hemel en zou hij als
rechter verschijnen op het einde der tijden; zoals hij, stichtte hij een Kerk, waarvan
de eenheid in de liefde de grondtrek was. Hieraan werd door de Engelse geleerde,
J.M. Allegro, onlangs nog toegevoegd, dat de Leraar der Gerechtigheid reeds vóór
Christus gekruisigd was en dat zijn leerlingen geloofden in zijn verrijzenis.

10)
11)

Wij hopen bij gelegenheid uitvoeriger op deze kwestie terug te komen in Streven.
Aperçus préliminaires...., p. 121. Zie over dit punt het hierboven vermelde boek van Prof. Dr.
J. van der Ploeg, p. 172-180.
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Deze talrijke gelijkenissen vond de Franse schrijver ‘bijna hallucinerend’. En terecht,
indien dat alles in de teksten stond! Doch die lijst van parallellen geeft zozeer de
indruk uit het evangelie gehaald te zijn en dan op de persoon van de geheimzinnige
Leraar toegepast, dat men a priori reeds wantrouwig staat. Na een nuchter en
objectief onderzoek van de teksten blijft van die imponerende reeks niet veel over.
Op het essentieel verschil tussen de leer van Qumrân en het evangelie hebben
we hierboven reeds gewezen. Dat de Leraar der Gerechtigheid een goddelijk wezen
was en als de Messias beschouwd werd, staat nergens te lezen. Is het waar dat hij
gefolterd werd en ter dood gebracht? Dit kan al evenmin bewezen worden, maar
het is mogelijk. De bewering van J.M. Allegro, dat de Leraar gekruisigd werd, steunt
op een onlangs gepubliceerde tekst, een fragment van een commentaar op Nahum,
waar enkel gezegd wordt dat een ‘Woedende Leeuw.... mensen levend heeft
opgehangen’. Het werkwoord dat hier gebruikt wordt kan inderdaad ‘kruisigen’
betekenen, maar niets in de tekst laat vermoeden, dat er sprake is van de Leraar
der Gerechtigheid. Toch is het niet uitgesloten, dat deze man inderdaad een
gewelddadige dood is gestorven. Maar is dit niet het lot geweest van vele
rechtvaardige joden in die periode? Denken we maar aan de mislukte opstand van
de Makkabeeën. En Josephus vertelt ons (Ant. Jud., XIII, 14, 2) dat onder Alexander
Janneus, in 88 vóór Chr., 800 opstandige joden gekruisigd werden.
Dergelijke feiten hebben weinig gemeen met de kruisdood van Christus. Deze
dood was een offer en kreeg heel zijn betekenis van zijn heilswaarde: de man die
daar stierf was de Messias en de Zoon van God. In de Qumrânteksten is er geen
woord te vinden over een Messias die stierf tot uitboeting der zonden en voor de
verlossing der wereld, geen woord over de ‘verrijzenis’ van de Leraar der
Gerechtigheid.
7. Als we nu overgaan naar de organisatie van de eerste Kerk, zoals die ons
vooral door de Handelingen der Apostelen bekend is, vinden we betekenisvolle
contactpunten met de gebruiken te Qumrân.
De eerste christenen beschouwden zichzelf als het ware Israël, en leefden vanaf
de allereerste tijden in onderlinge gemeenschap (Hand., 2, 42). Het boek der
Handelingen heeft ons daar een mooi beeld van getekend: de gelovigen gingen
samen naar de tempel voor de officiële gebedsuren, doch hadden ook reeds hun
eigen vergaderingen in private huizen, waar ze ‘in opgeruimdheid en eenvoud van
hart hun voedsel genoten’ (Hand., 2, 46); daar vierden ze ook de eerste christelijke
liturgie, ‘het breken van het brood en het gebed’. De liefde, die Christus zozeer had
aanbevolen, heerste onder hen: ‘de groep van gelovigen was één van hart en ziel;
er was er niet één, die iets van het zijne zijn
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eigendom noemde, maar ze hadden alles gemeen’ (Hand., 4, 42). Deze
gemeenschap der goederen was nochtans niet verplichtend; ze gebeurde spontaan,
waar de behoeften der gemeente het vorderden. Het bedrog van Ananias en Safira,
dat zo streng door Petrus gestraft werd, bestond hierin, dat ze gelogen hadden bij
het vermelden van de prijs die hun voor de verkoop van hun akker betaald was
(Hand., 5, 1-11).
Verschillende van deze trekken hebben parallellen in de levenswijze van de leden
van het Nieuwe Verbond. Zij vormden een jachad, een gemeenschap: dit is in hun
literatuur een trefwoord, dat bijna de religieuze klank heeft gekregen van ‘verbond’.
Zij ook beschouwden zich als het messiaanse volk van Israël, en verplichtten zich
tot gemeenschappelijk bezit. Een strenge straf was voorzien voor al wie hierbij
bedrog zou plegen: ‘Indien er zich onder hen iemand bevindt, die gelogen heeft
aangaande de goederen, en nog wel wetens en willens, men zal hem voor een jaar
verwijderen van de reinheid der Velen (= de Gemeenschap)’ (RG, 6, 24-25).
8. Een laatste soort van parallellen is in een zekere zin van nog groter belang,
omdat ze de leer zelf van het N.T. juister helpen interpreteren. We bedoelen de
literaire en theologische formulering die gebruikt wordt in de Evangelies en de
12)
Brieven .
Sint-Paulus spreekt in zijn tweede brief aan de christenen van Thessalonika (2,
7) over ‘het mysterie der boosheid’, dat nu aan het werk is. Deze uitdrukking wordt
hier voor het eerst in een joodse tekst aangetroffen.
Maar vooral de geschriften van Johannes vertonen verrassende gelijkenissen
met deze documenten, zowel wat de terminologie als wat heel de gedachtenwereld
betreft. Hoe dit historisch moet verklaard worden, is niet zo onmiddellijk evident.
Doch het wordt begrijpelijk als men bedenkt dat de vierde evangelist een leerling is
geweest van Johannes de Doper, en op deze wijze met het milieu van Qumrân in
contact is kunnen komen. Ook moet hij zich in mentaliteit en geestelijke tendens
verwant gevoeld hebben met die denkwijze. Door de ontmoeting met Christus werd
zijn temperament niet veranderd, doch de belangrijke thema's uit die traditie zag hij
voortaan in een christelijk licht en concentreerde die op Christus.
Een van de meest opvallende contactpunten is het zgn. dualisme, dat men zowel
te Qumrân als bij Johannes aantreft. De mensen worden verdeeld in twee grote
groepen; elk van beide staat onder de invloed

12)

Een van de eerste studies die hierover verscheen is die van Prof. W. Grossouw, The Dead
Sea Scrolls and the New Testament, Studia Catholica, 1951, p. 289-299; 1952, p. 1-8. Men
kan daar nog andere voorbeelden vinden.
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van een geest, van een principe. In de Regel van Qumrân wordt een hele sectie (3,
13-14, 26) daaraan besteed: de geesten die de mensen leiden in hun handelwijze
zijn de geest der waarheid (verpersoonlijkt in de Vorst van het licht) en de geest der
boosheid (soms genoemd Engel der duisternis). De mensen vervallen dus in twee
categorieën: de kinderen van de waarheid en de kinderen der boosheid (of der
duisternis). Men merke op dat dit dualisme ethisch is, d.w.z. dat het principe waarnaar
de mensen verdeeld worden, hun morele gedraging is, de manier waarop ze de
waarheid of de dwaling aanvaarden. Bij Johannes vinden we ook de uitdrukkingen
‘geest der waarheid’ en ‘geest der dwaling’; hij karakteriseert de gelovigen als
‘kinderen des lichts’; elders zegt hij: ‘wie handelt naar de waarheid, komt tot het
licht’; tegenover die eerste groep plaatst hij diegenen die ‘in de duisternis wandelen’.
In beide literaturen is de ‘waarheid’ een van de centrale thema's. Het zou verkeerd
zijn, dit woord bij Johannes te verstaan in Griekse zin, als werd daarmee de hoogste
en absolute realiteit, het wezen zelf van God aangeduid. De waarheid is voor hem
de openbaring, die ons door Christus, de Openbaarder, gebracht werd, en die in
Hem verschenen is, omdat Hij in zijn diepste wezen het Woord van de Vader is; dat
woord, die waarheid, is de grote levenswet geworden voor de christenen. Het is
zeer opvallend, dat de meeste johanneische wendingen, waarin ‘waarheid’ voorkomt,
ook gevonden worden in de Qumrânteksten, terwijl ze nagenoeg totaal ontbreken
in de Griekse literatuur. Vermelden we slechts de uitdrukkingen: ‘de waarheid doen’,
‘in de waarheid wandelen’, ‘getuigen voor de waarheid’, of de pregnante formule ‘in
waarheid’.
Het contrast is nochtans even groot als de gelijkenis. Want de Esssniërs hadden
een wettische opvatting over de waarheid; ze bestond voor hen in de juiste
interpretatie van de mozaïsche wet. Johannes daarentegen opponeert de twee: ‘de
wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jesus Christus
gekomen’ (Joh., 1, 17); de nieuwe openbaring vervangt de oude, ze is alleen in
Christus te vinden. Daarom kon Hij zeggen: ‘Ik ben de waarheid’ (Joh., 14, 6).
Niemand in de joodse traditie, noch de stichter van de Qumrânsekte, noch Mozes,
had ooit op die manier durven spreken.
Voor de proloog van het vierde evangelie zijn de overeenkomsten in de
terminologie even verbazend. Over de rol van Gods wijsheid en voorzienigheid in
de schepping zegt de Regel der Gemeenschap: ‘door zijn kennis werd alles gemaakt;
en al wat bestaat heeft Hij in zijn plan bepaald, en zonder Hem ontstaat er niets’
(RG, 11, 11); ‘zonder uw
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welbehagen ontstaat er niets...., en alles wat ontstaan is, is door uw welbehagen
ontstaan’ (RG, 11, 17-18). Hiermee komen de woorden van het vierde evangelie
bijna letterlijk overeen: ‘alles is door Hem ontstaan, en zonder Hem is niets ontstaan’
(Joh., 1, 3). Nochtans, waar de Qumrânteksten de schepping toeschrijven aan Gods
wijsheid, worden bij Johannes de goddelijke eigenschappen vervangen door het
Woord, dat bij God was en dat God was.
Deze vergelijking tussen de handschriften van de Dode Zee en de teksten van het
Nieuwe Testament bewijst duidelijk het uitzonderlijk belang van de nieuwe vondsten.
Het zou al evenmin gewettigd zijn te zeggen dat niets veranderd is in de geschiedenis
van de oorsprong van het christendom, als te beweren dat de christelijke openbaring
haar originaliteit verloren heeft. Pater Daniélou heeft de draagwijdte van de
ontdekkingen juist geformuleerd: ‘Alles is treffend, de gelijkenissen zowel als de
contrasten. Nooit tevoren had het kader waarin het christendom ontstaan is, ons zo
intens reëel voor ogen gestaan. Tal van raadsels omtrent het begin van het
13)
christendom zullen in de komende rânteksten met de christelijke documenten’ .
Het Nieuwe Verbond aan de Dode Zee bleef een joodse sekte, wel is waar een
van de meest religieuze van haar tijd, maar toch eng gebonden aan de joodse wet.
Het christendom blijft in continuïteit met het jodendom, bij voorkeur met de vroomste
onder de joodse groeperingen, doch het streeft hun opvattingen voorbij: het brengt
de voltooiing van de openbaring en overwint definitief alle particularisme en legalisme.
De Kerk opent zich voor alle volkeren. En indien de handschriften van de Dode Zee
meer dan ooit bewezen hebben, dat de wortels van het christendom in Palestijnse
bodem zitten, en dat verschillende van onze praktijken, denkbeelden en zegswijzen
wellicht aan dit vrome jodendom werden ontleend, toch hebben ze ook schitterend
de waarheid aangetoond van Irenaeus' woord: ‘Wat nieuws heeft de Heer
aangebracht door te komen? Weet dan, dat Hij de hele nieuwheid heeft gebracht,
14)
door zichzelf aan te brengen’ .

13)
14)

cfr. het reeds geciteerde artikel in L'Express.
Adversus Haereses. IV, 34, 1.
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Psychologische kroniek
J.M. Kijm S.J.
Metabletica
ONGEVEER een half jaar geleden publiceerde Dr. J.H. van den Berg een boek
1)
getiteld Metabletica of leer der veranderingen . Temidden van de vele boeken,
waarvan de aankondigingen van uitgevers en boekhandelaren vol staan, heeft dit
werk plotseling in ongewoon sterke mate de aandacht getrokken. De reacties op
Metabletica zijn zeer uiteenlopend: verontwaardiging wisselt af met enthousiaste
bewondering, maar bij de meeste lezers vindt men waarschijnlijk wel gemengde
gevoelens, waardering en kritiek tegelijk. Niet omdat dit boek dus een gaaf
meesterwerk is, dat algemene bewondering kan wegdragen, heeft het zozeer de
aandacht getrokken. Voor een deel is het succes te verklaren uit de vorm, waarin
de auteur zijn gedachten heeft weten te gieten: levendig en beeldend, nooit dor
betogend, neemt hij de lezer haast speels met zich mee, terwijl hij intussen een
eruditie toont, waardoor men bijna zou vergeten, dat dit flitsen zijn, welke terreinen
van wetenschap belichten, die de auteur onmogelijk kan overzien. Een dieper gaande
verklaring voor het succes van dit boek kan slechts de vrucht zijn van een reflectie
op de inhoud.
In de betrekkelijk korte weergave, waartoe wij ons hier moeten beperken, kunnen
wij natuurlijk niet de volledige gedachtengang van de auteur weergeven. Het is dan
ook onvermijdelijk, dat het beeld enigszins vertekend wordt. Waar de tekst hiertoe
aanleiding geeft, voegen wij enkele kritische beschouwingen in. Zoveel kwesties
worden door v.d. Berg opgeworpen, dat men als vrucht van dit boek en als kritiek
tevens meerdere publicaties kan verwachten, die de onderscheiden kwesties
gedetailleerd behandelen. Pas op grond van dergelijke detailstudies zal een volledige
kritiek mogelijk zijn, vooral ook omdat de auteur uitgaande van psychologie en
psychopathologie meerdere andere wetenschappen in zijn beschouwingen betrekt,
heel bijzonder de geschiedenis. Het is goed mogelijk, dat de historici een zeer
persoonlijk antwoord hebben te geven op de beschouwingen, die v.d. Berg gewijd
heeft aan hun wetenschap. Ook de sociologen, filosofen en theologen zijn betrokken
in de problemen, die het boek opwerpt. Waar zoveel wetenschappen in het geding
zijn, kan onze kritiek slechts enkele suggesties bevatten. Het is een gelukkige
omstandigheid, dat van wijsgerige zijde reeds een meer uitgebreide bespreking
2)
verscheen van de hand van prof. S. Strasser . Wij zullen op deze bespreking nog
enkele malen terugkomen.

Waarom is een leer der veranderingen nodig?
Na het levensvreemde experimentele werk der 19e eeuwse psychologen is in onze
eeuw de psychologie nauw betrokken geraakt in de problemen en noden

1)
2)

Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie. - G.F.
Callenbach N.V., Nijkerk, MDCCCCLVI. (2e druk 1957).
Beschouwingen over ‘Metabletica’. In: Te Elfder Ure, IV (1957) blz. 129 vv. Later verscheen
nog een critiek van H. Dresen-Coenders. Dux 24 (1957) blz. 156 vv.
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der mensen. Allerwege vraagt men adviezen en de psychologen doen hun uiterste
best om aan dit verlangen tegemoet te komen. Waarom komt men nu juist met deze
vragen? Er is onzekerheid over ons gekomen: onzekerheid in onze betrekkingen
tot de medemens, onzekerheid in onze gang naar de toekomst. Van de psycholoog
verwacht men, dat hij zekerheid kan bieden.
Deze behoefte aan hulp is de uiting van een voor onze tijd karakteristieke beleving
van het menselijk bestaan; wij beleven ons bestaan blijkbaar anders dan vroegere
3)
generaties. De auteur zegt: wij leven wezenlijk anders dan vroegere generaties .
Wij hebben dan ook een psychologie nodig, die rekening houdt met deze
veranderingen, een historische psychologie. Deze historische psychologie moet de
veranderingen vaststellen en er tevens de zin van trachten te ontdekken.
Vanzelfsprekend zal dit onderzoek zich ook richten op de veranderingen in de
psychologie zelf. Metabletica is een poging om deze problemen te formuleren en
er een antwoord op te geven. Het is een nog onzekere poging: ‘Het boek is niet
4)
evenwichtig’, zegt v.d. Berg , en hij meent wat hij zegt. Dat hij deze kwestie gesteld
heeft, is een onmiskenbare verdienste van de auteur; dat hij ze geformuleerd en
beantwoord heeft, zoals dit in Metabletica gebeurde, hangt samen met de
omstandigheden van onze tijd. Ook dit werk valt onder de problematiek, die erin
wordt opgeworpen; het boek weerspiegelt enigszins de verlorenheid, waarin zovelen
thans leven en die bepalend was voor het denken van grote vertegenwoordigers
van het existentialisme.
Aan enkele thema's, welke van bijzondere betekenis zijn voor het werk van
psycholoog en psychiater, demonstreert v.d. Berg zijn visie: de verhouding der
generaties, de betrekkingen tussen man en vrouw, tussen persoon en gemeenschap,
tussen mens en God, en tenslotte tussen de mens en zijn wereld.

Kind en volwassene, de verhouding der generaties
Er is iets veranderd in de omgang tussen volwassenen en kinderen. Door een steeds
verder gaande scheiding is deze omgang een probleem geworden. De auteur tracht
te bewijzen, dat kind-zijn in vroeger tijd iets anders inhield dan thans, dat in onze
tijd een infantilisatie is opgetreden. Om dit aan te tonen heeft v.d. Berg enkele grepen
gedaan uit de literatuur van vroeger dagen en daarnaast belicht hij enige facetten
van het hedendaagse kinderleven. Hoe aannemelijk de hypothese ook lijkt, de
bewijsvoering is zwak. Wie garandeert ons, dat de gekozen specimina representatief
zijn, dat de weergave zuiver is en dat heel deze schets niet geleid en vertekend
werd door een parti-pris? Strasser heeft aangetoond, dat enige reserve niet zonder
grond is. Hij demonstreerde dit aan het eerste punt uit de bewijsvoering, een tekst
van Montaigne, welke volgens v.d. Berg zou inhouden, dat Montaigne de raad geeft
het jonge kind wijsgerige dialogen voor te leggen, welke tot in de finesses behandeld
dienen te worden. Wanneer men, gewoon aan onze kinderlijke kinderen, in verbazing
is voor de kleine wijsgeren van de 16e eeuw, bezorgt Strasser ons de ontnuchtering,
dat Montaigne juist in deze tekst aanbeveelt om het kind eenvoudige, aan zijn
bevattingsvermogen aangepaste levenswijsheid mee te geven, en dat hij elders
zelfs een hoogst moderne wijze van onderwijs in vreemde talen aanprijst, zodat
Montaigne minstens ongeschikt is om de stelling van v.d. Berg te ondersteunen.
3)
4)

Metabletica, blz. 13.
Metabletica, blz. 22.
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Met een verwijzing naar Locke en Rousseau betoogt de auteur, dat de thans zo
bekende ontwikkelingsfase van puberteit en adolescentie een vrij recent verschijnsel
is. Men sprak er niet over; en is het daarom niet waarschijnlijk, dat deze fase ook
niet voorkwam? Het lijkt aannemelijk, dat het kind zo dicht bij de volwassenheid
stond, dat het geen stormachtige overgangstijd hoefde door te maken om volwassen
te worden. Een aantal begaafde en vroegrijpe kinderen moeten deze hypothese
aannemelijk maken. Hoe uitzonderlijk begaafd zij wellicht ook waren, toch
karakteriseren zij een meer algemene toestand, merkt de auteur op, want wanneer
Rousseau en Campe hun nieuwe opvattingen naar voren brengen, wijzen zij als
een fout van opvoeding en onderricht in hun tijd aan, dat er te weinig rekening wordt
gehouden met het eigene van het kind.
Maar wat vergelijken wij eigenlijk, als wij spreken over het kind in onze tijd en in
vroeger tijd? Thans heeft het onderricht betrekking op alle kinderen; de opvoeding
wordt bestudeerd en geleid ook bij kinderen uit de minst gecultiveerde milieus. De
onderscheiding tussen de standen is vervaagd; ontspanning en onderricht zijn in
sterke mate genivelleerd, de differentiatie wordt zo lang mogelijk uitgesteld. Als wij
spreken over het kind van onze tijd, dan betreft dit praktisch heel de jeugd. Gold dit
ook voor de auteurs uit vroeger eeuwen? Er is alle reden om dit in twijfel te trekken.
Slechts een deel van de kinderen ontving onderwijs. Het verdient nader onderzoek,
welke invloed er op onderwijs en opvoeding is uitgegaan van de steeds verder
grijpende organisatie, die culmineerde in de algemene leerplicht en het verbod van
kinderarbeid.
Als een voorbeeld van de infantilisering wordt aangehaald het verschil in didaktiek:
twee bladzijden uit leerboeken voor het Duits vertonen inderdaad een opmerkelijk
verschil. Maar hoe moet zo'n verschil begrepen worden? Moet men zeggen, dat
beide leerboeken zo zuiver waren afgestemd op de jeugd, dat dit verschil een
verandering in de jeugd demonstreert, of zou het kunnen zijn, dat er een vooruitgang
was in de didaktiek, waardoor men het leerboek beter wist aan te passen?
Waarschijnlijk zal men met beide verklaringen rekening moeten houden. En wanneer
dan naar voren wordt gebracht, dat de jeugd thans in bepaalde leervakken - de
literatuurstudie is hiervan een goed voorbeeld - minder kennis opdoet dan vroeger,
is dit geen argument tegen een vooruitgang van de didaktiek, en evenmin een
afdoend bewijs voor infantilisering; men zou het geheel van kennis, dat de jeugd
op de school en daarbuiten verwerft, moeten vergelijken met de kennis, die vroeger
werd verworven. De veronderstelling, dat de gang naar de volwassenheid thans
anders verloopt dan in voorbije eeuwen is zeer aannemelijk; ook de stelling, dat
deze verandering bestaat in een verlenging van de ontwikkelingsperiode is
aanvaardbaar. Maar de sfeer, waarin de auteur het kinderleven geplaatst heeft, lijkt
ons door een eenzijdige voorstelling van zaken niet zuiver getekend. In een vrij
5)
bewogen passage heeft Strasser verzet aangetekend tegen deze visie . Hij heeft
hiermee onder woorden gebracht, wat menig lezer zal voelen, wanneer hij
opmerkingen als die over de speeltuinen of over de ‘klaar-overtjes’, zo
veelbetekenend op de omslag afgebeeld, leest. Wij hebben hier getracht enkele
aspecten aan te wijzen, die in het betoog van v.d. Berg ontbreken. Door het
ontbreken van deze en waarschijnlijk nog van meerdere andere aspecten kon deze
merkwaardig eenzijdige voorstelling ontstaan, waarin het misnoegen over onze tijd
wel wat erg sterk doorklinkt.

5)

S. Strasser, a.w., blz. 140-141.
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De situatie van het kind veranderde, omdat de volwassenheid anders werd. De
volwassenheid is verder van het kind af komen te staan, en het kind moet allerlei
belemmeringen overwinnen om die verre volwassenheid te bereiken. Enkele
moeilijkheden voor het kind zijn deze: het volwassen bestaan doet zich in een
verwarrende verscheidenheid aan het kind voor, tegelijk is het in veel opzichten
onzichtbaar geworden, b.v. de uitoefening van de meeste beroepen en de
sexueel-erotische aspecten van het huwelijk; de volwassene denkt in het schema
van de causale verklaring, die alles tracht te herleiden tot natuurwetten, welke visie
ingrijpend afwijkt van de kinderlijke. Door deze afstand is het contact tussen de
generaties moeilijk geworden. Typerend uit zich dit in de gevreesde vraag naar de
voortplanting. De auteur zegt hierover zeer behartenswaardige dingen. Maar de
opmerking, dat men jonge mensen in de puberteitsjaren geheel onwetend zou
kunnen laten, wanneer zij geen instructie wensen, omdat zij er geen behoefte aan
6)
gevoelen, wekt bedenkingen . Ligt hier niet een gevaar, dat men een belangrijk
onderdeel van de opvoeding tot het volwassen bestaan als man of vrouw zou
verwaarlozen; afgezien nog van het gevaar, dat deze houding van de jeugdige
camouflage biedt voor een reeds verwrongen visie op het geslachtelijke leven.

Neurosen of sociosen?
Na het uitgebreide hoofdstuk over kinderen en volwassenen, waarin enkele
probleemgroepen zoals leermoeilijkheden, kwesties van beroepskeuze en van het
te langdurig uitgestelde huwelijk, werden besproken, gaat de auteur in het volgende
hoofdstuk over op de eveneens hoogst actuele problematiek van de neurosen.
De leer over de neurosen, die op het einde van de vorige eeuw voor het eerst
geformuleerd zo snelle verbreiding heeft gevonden, werd opgesteld volgens het
verklaringsschema van de natuurwetenschappen: ook de mens gehoorzaamt aan
wetten, die zijn psychismen bepalen; het verleden is de oorzaak van het heden. Bij
Freud vindt men een steeds verder terugwijken naar het verleden, als de persoonlijke
levensgeschiedenis der patiënten niet voldoende stof blijkt te bieden voor dit
verklaringsschema. Sindsdien echter is het duidelijk geworden, dat het bestaan in
het heden allereerst de aandacht vraagt van de therapeut. Zowel verleden als
toekomst moet hij beschouwen om dit heden te leren kennen en om de patiënt te
helpen dit heden gaver te beleven.
De psycho-analyse stelde de sexualiteit zo centraal, omdat de patiënten die
aanleiding gaven tot het opstellen van deze theorie inderdaad op dit punt bijzonder
gestoord waren: zij misten de gave beleving der sexualiteit. Mede door de invloed
van de psycho-analyse werd de geslachtelijkheid meer in het bewuste leven erkend,
en sindsdien is de moeilijkheid waaruit de neurose ontstaat veranderd. Waaraan
men thans lijdt, is volgens v.d. Berg het moeizame sociale leven. Vandaar de titel
van dit hoofdstuk: Neurosen of sociosen? De samenleving is ziek: wie dit niet weet
te dragen, wordt neuroticus. Men mist in onze samenleving: integratie van de
onderscheiden aspecten van het bestaan, beleving van gemeenschap, geleidelijkheid
van veranderingen en gebondenheid aan kleine groepen. De auteur concludeert:
‘Zo zijn wij allen niet onszelf, er is eigenlijk

6)

Metabletica, noot 57, blz. 97.
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geen sprake meer van een zelf: wij zijn legio, evenveel zelven realiseren zich in elk
7)
onzer als er groepen zijn, waartoe wij behoren’ . Eigenlijk lag dit probleem al achter
de moeilijkheden uit de begintijd der psycho-analyse: gestoorde sexualiteit is een
aspect van een gestoorde verhouding tot de medemens. Nu wij in onze dagen
bijzonder attent zijn geworden op de verbondenheid van de mens met zijn
medemensen, komt dit probleem nadrukkelijker in theorie en praktijk van de therapie
naar voren. Wellicht ook, omdat dit probleem sindsdien nog ernstiger is geworden.
Tot zover gaan wij gaarne met de auteur mee. Wanneer hij dan echter
veronderstelt, dat neurosen eigenlijk sociosen zijn en dat niemand neurotisch is,
tenzij de samenleving hem neurotisch maakt, dan menen wij toch enig voorbehoud
te moeten maken. Dat onze samenleving veel meer gevaar biedt voor het ontstaan
van een neurose, dan verschillende andere, is belangwekkend om de voorwaarden
te leren kennen voor het ontstaan van de neurose. Het lijkt echter, dat de auteur in
de bovengenoemde kenmerken van onze samenleving meer ziet dan alleen
voorwaarden voor de ziekte. Wanneer hij schrijft: ‘De neuroticus is niet ziek vanwege
ziek-makende instanties bij hemzelf, instanties dus, die in de eigen subjectiviteit
8)
besloten liggen, maar door instanties buiten hem’ , dan reageert hij tegen de theorie
die een causale verklaring zocht in het persoonlijk verleden van een afzonderlijk
beschouwde mens. Zeer terecht brengt hij het aspect van de verbondenheid met
de medemensen onder de aandacht, maar ziet hij de ‘zieke samenleving’ niet te
zeer als een oorzaak van de neurose? Waarom bezweken een aantal mensen onder
de druk van de omstandigheden en wat deed de psychiater die een neuroticus in
zijn moeilijkheden hielp? Inderdaad kan het voor een therapie soms nodig zijn de
druk van de omstandigheden tenminste tijdelijk te verminderen. Uiteindelijk gaat
het toch om de houding, die de mens zelf aanneemt ten opzichte van zijn bestaan
in deze wereld. Het probleem van deze persoonlijke houding zal men in een
neuroseleer noodzakelijk moeten opnemen, en daarmee blijft de neurose een
aangelegenheid van de psychopathologie, al zal de sociologie misschien belangrijke
steun kunnen bieden. Bovendien moeten ook de aspecten, die in de volgende
hoofdstukken van het boek behandeld worden, in een neuroseleer worden
opgenomen: de verhouding van de mens tot God en de verhouding tot de wereld.
Misschien kwam het door de plaatsing van dit probleem in het kader van het gehele
werk, dat deze aspecten niet uitdrukkelijk in de beschouwing over de neurosen
werden betrokken.

Het wonder
Al de veranderingen tot nu toe beschreven hangen samen met de gewijzigde
verhouding tot God. Men heeft God verwijderd, zegt v.d. Berg. Hij ziet dit als een
laatste consequentie van hetgeen Descartes deed, toen hij langs de reductie van
de dingen tot hun uitgebreidheid God buiten het natuurgebeuren plaatste als een
eerste beweger. Hij opende de weg voor beschouwingen, waarbij men het
natuurgebeuren kon herleiden tot maat en getal, de toegang voor het experiment.
Hiermee is onze kijk op de wereld veranderd: het is een wereld geworden,

7)
8)

Metabletica, blz. 181. Met een verwijzing naar P.M. Sorokin, Society, Culture and Personality,
New York 1947.
Metabletica, blz. 199.
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waarin alles volgens wetten verloopt, en daarin is geen plaats voor God, want er is
geen plaats voor het wonder.
Terecht wijst v.d. Berg erop, dat de natuurwetenschappelijke beschouwing de
volle werkelijkheid geen recht doet: het is een eenzijdige beschouwingswijze. De
fenomenologische benadering van het menselijk bestaan heeft ons weer oog doen
krijgen voor belevingen, die de kunstenaars weten weer te geven. Treffend zijn de
voorbeelden, waarmee hij demonstreert, hoe onze wereld ons verschijnt en zich
soms plotseling in een geheel nieuw licht aan ons kan voordoen. Daar vinden wij
het wonder, meent de auteur, want het wonder is een humane gebeurtenis, een
attribuut van de mensen. Vanzelfsprekend is het storend voor deze opvatting,
wanneer men in het wonder ook iets zou zien als een feit, zoals de Katholieke Kerk
dit doet. De auteur volgt een subtiele methode om met dit probleem af te rekenen.
Tegenover zijn ‘wonderlijke ervaring’ stelt hij het brute feit, dat botst tegen de
natuurwet. Dit laatste zou de karakteristiek zijn van het wonder, zoals wij het plegen
te beschouwen. Voor verdere contrastering ontvangt het een eigen naam: het
mirakel. Hij gaat spelen met de veronderstelling, dat zomaar van alles kan gebeuren,
om te laten zien tot welke absurditeiten dit kan voeren. Hiermee wordt het mirakel
tot absurditeit gesuggereerd. Hij geeft dan een tekst van C.S. Lewis weer, die handelt
over de onwaarschijnlijke gebeurtenissen in sprookjes en mythologie. In het citaat
is sprake van ‘mythologische mirakelen’: in de conclusie van v.d. Berg gaat het
9)
plotseling over het mirakel in het algemeen, waarover de theologie spreekt . Heel
de serie opmerkingen over het metabletisch karakter van het wonder volgt dan uit
de poging om af te rekenen met dit absurde mirakel. Hij gelooft er niet in, al blijkt
plotseling, dat hij zeer goed weet, hoe de theologie zich geenszins beperkt tot het
vaststellen van een ongewoon feit, maar er een teken in ziet. De mirakelen, waarvan
wij vernemen in het Evangelie, fungeerden in het grote verband van de Openbaring
Gods aan de mensen; voor v.d. Berg zijn zij willekeurige ingrepen in het verloop
van het natuurgebeuren, willekeurig en dus zinloos. Nu nog in zoiets geloven is
godslasterlijk, want dan moest God toch ingrijpen als ergens een mens lijdt. Het
moet ontstellend zijn voor de schrijver om op te merken, dat ook in onze tijd
wonderbare genezingen voorkomen. De opvallend onbevooroordeelde studie van
10)
Dr. S. Koster Genezing van organische ziekten door gebed , verdient in dit verband
vermelding. Maar de kwellende vraag naar het waarom blijft, als men zo'n gebeuren
uit zijn eigen religieuze context losmaakt en het alleen beschouwt als een soort
super-geneeskunde.
Wij maken deze opmerkingen om aldus te komen tot een zuivere kijk op het
wonder. Wij zouden er v.d. Berg geen verwijt van willen maken, dat hij over de
katholieke leer van het wonder slechts een opinie kent, die gebrekkig is. Deze opinie
is inderdaad door veel katholieken te zeer naar voren geschoven. Wij waarderen
het, dat de auteur ons de wonderbare rijkdommen van het gewone leven leert
opmerken. Het is van groot belang op dit aspect van het menselijk bestaan te letten
11)
in een discussie over het wonder. S. Augustinus heeft hier reeds op gewezen .

9)
10)
11)

Metabletica, blz. 212.
S. Koster, Genezing van organische ziekten door gebed (Wondergenezingen), Amsterdam,
1953.
De Trin. L. 3, n. 1-15, P.L. 42, 870-877.
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De schrijver heeft dit probleem gesteld in het kader van zijn leer der veranderingen.
Op het eerste gezicht lijkt het ook, dat hij hier uiting geeft aan een moderne
denkwijze. Toch treft ons de overeenkomst met een passage uit het Evangelie.
Wanneer Christus aan het kruis hangt, roepen sommigen Hem toe, dat zij in Hem
zullen geloven als Hij van het kruis afkomt. Hij blijft hangen, Hij blijft lijden en sterft.
Tevreden en gerustgesteld gaan zij naar huis: het is gebleken, dat Hij dit mirakel
niet kon verrichten. Wanneer Hij enkele dagen later verrijst, zullen zij de feiten
negeren: Hij kon het immers niet. Het was al voor hen zo, dat wonderen ‘niet meer
voorkomen’. Het gaat hier niet op de eerste plaats om het metabletisch karakter
van het wonder, maar om de scheiding tussen hen, die zich open willen stellen voor
een transcendente God, en hen die dit nalaten. Hierin kunnen wij echter met de
auteur instemmen, dat deze laatste houding thans wijd verbreid is en dat een
wereldbeschouwing, die zich al te zeer heeft vereenzelvigd met het
natuurwetenschappelijk denken, hiertoe heeft bijgedragen.

Het subject en zijn landschap
Nadat de verwijdering tussen de mens en God is besproken, rest nog de behandeling
van de verwijdering tussen de mens en de wereld. Dit is een onderwerp, dat een
der hoofdthema's vormt van de fenomenologische psychologie. Ieder heeft door
zijn aard, zijn interesse, zijn werk een heel eigen betrekking tot de wereld. In verband
hiermee spreekt men van het landschap, een term die hier dus een ruimere betekenis
krijgt dan in de gewone omgangstaal. Zo merkt J. Linschoten in zijn Nawoord op
Persoon en wereld op: ‘Met de beschrijving van de verborgen plaats, de hotelkamer
en de liefhebberijen van jongens en meisjes werden wij in verschillende
landschappen binnengevoerd, om daar de persoon te ontmoeten die dit landschap
12)
bewoont’ . In de betekenis, waarin hier de term werd gebruikt, neemt ook v.d. Berg
hem, wanneer hij het laatste hoofdstuk van zijn boek betitelt met ‘Het subject en
zijn landschap’. Hiermee is terstond duidelijk, dat in dit hoofdstuk de discussie tussen
de fenomenologische psychologie en de vormen van psychologie, waarin de mens
meer gescheiden van zijn wereld wordt beschouwd, aan de orde zal komen.
Uitgaande van een scheiding tussen de mens en zijn wereld heeft men in de
psychologie gewoonlijk vooropgesteld, dat wij allen leven in een voor allen identieke
wereld van tastbare en aanschouwelijke dingen. Dit was de vooronderstelling van
ieder psychologisch experiment. Wat men aan persoonlijks in deze wereld beleefde,
moest dan wel verklaard worden door een soort uitstraling van iets, dat eigenlijk in
de mens ligt. Men sprak van projectie. Thans is er een stroming in de psychologie
om het uitgangspunt radicaal te herzien. Men wil ervan uitgaan, dat de mens bestaat
in zijn wereld met de anderen, en de mens aldus in zijn situatie bestuderen. Ook de
studie van v.d. Berg werd geleid door dit gezichtspunt. De leer der veranderingen
wordt in dit laatste hoofdstuk gebruikt om te laten zien, hoe de psychologie, welke
uitging van de scheiding, de vrucht was van een langdurige ontwikkeling, waarin
geleidelijk een breuk ontstond tussen de mens en zijn wereld.

12)

J.H. v.d. Berg e.a., Persoon en wereld. Bijdragen tot de phaenomenologische psychologie.
- Utrecht, 1953, blz. 244.
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Psychologie als emperische wetenschap
Strasser merkt op, dat Metabletica een werk is, dat in de toekomst een geweldige
invloed zal uitoefenen op de evolutie van het Europese denken. Het eist moed om
zo'n oordeel te formuleren over een werk, dat pas is verschenen en waarvan wij de
uitwerking nog moeilijk kunnen vaststellen. De onvolledigheid en onevenwichtigheid
bij de behandeling van verschillende onderdelen doen ons aarzelen om de prognose
van Strasser te onderschrijven. Wel achten wij het opmerkelijk, dat dit boek zozeer
de aandacht heeft getrokken: blijkbaar geeft het boek uitdrukking aan iets, dat min
of meer duidelijk de mensen reeds bezig hield. De tijd was rijp voor een Metabletica,
omdat het verleden ons in zoveel opzichten vreemd is geworden. Tegelijk is het
treffend, dat in dit revolutionaire boek herhaaldelijk een verlangen merkbaar wordt
om iets terug te vinden, dat verloren ging. ‘Het is de lezer duidelijk, dat ik in dit boek
op veranderingen wil wijzen. Op goede veranderingen: gelukkig zijn die er in
overvloed. Maar ook op kwade en verdrietige. Ik deed mijn best om door deze
veranderingen heen te kijken en te zien naar een oude gedaante, die ten onrechte
13)
bedolven raakte’ . In deze beschouwingswijze schuilt het gevaar, dat men laudator
temporis acti wordt, en v.d. Berg is hieraan niet geheel ontkomen, maar anderzijds
wordt hierdoor de aandacht gevestigd op waarden, die blijvend tot het menselijk
bestaan horen en welke men blijkbaar niet zonder schade kan prijsgeven. Het is
boeiend om in deze beschouwingen, die vaak zo relativistisch aandoen - begon de
auteur niet met zijn postulaat van de veranderlijkheid? - fundamentele trekken van
de menselijke natuur onder de aandacht gebracht te zien: de verbondenheid met
de medemensen, met de wereld, met God, de eigen wijze waarop de mens de duur
organiseert door het heden onder de druk van het verleden gaande naar zijn
toekomst. Dit blijvende in de mens vindt in iedere tijd en in ieder milieu eigen vormen,
waarin het gerealiseerd wordt of tot schade van de mens te weinig geacht wordt.
Terecht heeft v.d. Berg de psychologie op haar taak gewezen om deze
verscheidenheid van vormen te bestuderen en vanuit hun samenhang te belichten.
Zelf heeft hij hiertoe een waardevolle poging gedaan. Uit deze veranderingen echter
te concluderen tot een radicale wisseling in het menselijk bestaan is een overdrijving,
waartoe de auteur wel neigt, maar die tegelijk door het boek zelf wordt weersproken.
Het is van het allerhoogste belang, dat de psychologie als empirische wetenschap
haar grenzen leert kennen en zonder de openheid naar wijsbegeerte en theologie
te verliezen zich verre houdt van het opstellen van uitspraken over het wezen van
de mens. Waarschijnlijk zal v.d. Berg ontkennen, dat er zo iets als het wezen van
de mens is; hierdoor kwam hij zo open te staan voor de veranderingen welke hij
beschreef. Maar men behoeft geenszins het wezen van de mens te ontkennen om
oog te kunnen hebben voor de veranderingen. Dankbaar voor wat hij ons bood,
zouden wij dit willen herwaarderen binnen het kader van een empirische psychologie,
die duidelijk onderscheiden is van de wijsbegeerte. Binnen dit kader zijn veel
uitspraken van v.d. Berg aanvaardbaar, die wij in hun absoluutheid moeten afwijzen
wegens hun relativistische inslag.

13)

Metabletica, blz. 202.
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Kongo-kroniek
Publiek-rechtelijke Instellingen in Belgisch Kongo
L. Moyersoen, Oud-Minister
WIJ hebben reeds veel verwezenlijkt in Kongo. Maar er is nog zeer veel te doen,
eer we ons doel hebben bereikt. We moeten bewust en met vertrouwen de
ontwikkeling van Kongo naar een harmonische zelf-verantwoordelijke
Belgisch-Kongolese gemeenschap richten en bevorderen. We mogen ons er over
verheugen dat er in Kongo een elite opstaat die met alle kracht wil streven naar dit
zelfde doel. In een van zijn jongste afleveringen geeft de groep van Conscience
Africaine zijn opvattingen dienaangaande nog eens duidelijk te kennen:
‘L'émancipation du Congo doit être une oeuvre commune des Européens et des
Congolais, car la nation congolaise de demain sera composée d'Européens et
d'Africains’. In dit artikel willen we alleen even nagaan, hoe de publiek-rechtelijke
instellingen in Kongo, door een verruiming van de verantwoordelijkheid der inlanders,
naar deze associatie van blanken en inboorlingen evolueren.

Bestaande instellingen

De inlandse omschrijving
Toen de Belgen in Kongo arriveerden, vonden ze de inlanders gegroepeerd onder
chefs en onderworpen aan het gewoonterecht. Er bestonden in vele streken grote
hoofdijen, ontstaan uit coalities van verschillende groepen. Van meet af aan steunde
de Onafhankelijke Staat zijn politiek principieel op de erkenning van de hoofdijen
en de eerbied voor het gewoonterecht. Toen Kongo door België werd overgenomen,
werden deze beginselen bekrachtigd door het decreet van 1919. Aan de chefs werd
toen, naast administratieve taken, o.m. de bevoegdheid toegekend om lichte
overtredingen te bestraffen. Dit decreet schijnt daarbij geen rekening te hebben
gehouden met het aloude gebruik, volgens hetwelk de chef geen enkele macht
uitoefent tenzij met bijstand van zijn raad.
De oorlogsomstandigheden (1914-1918) en sommige vergissingen bij het
aanwijzen der chefs veroorzaakten in vele gebieden een echt verval van het gezag
der chefs. Grote hoofdijen, die ontstaan waren uit een reflex van verweer in de
inlandse oorlogen, vielen uiteen. Om de hoofdijen te hergroeperen en de verzwakking
en versnippering van het gezag tegen te gaan, werden sectoren opgericht, die dus
geen traditionele instellingen zijn, maar scheppingen van de Belgische Administratie.
De sector heeft in de eerste plaats een jurisdictioneel karakter, en zal
langzamerhand steeds meer een administratieve betekenis krijgen. Ieder van de
inlandse groeperingen behoudt haar gewoontelijke inrichting, maar de sector zelf
wordt onder het gezag van een sector-hoofd geplaatst, die door een
adjunctsectorhoofd en door een sectorraad wordt bijgestaan. Terwijl de gewoonte
bepaalt, welke inboorling het ambt van hoofd moet waarnemen in een hoofdij,
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wordt het sectorhoofd benoemd onder de leden van de sectorraad, zoveel mogelijk
volgens de voorkeur van de leden van de raad.
In 1933 waren er 383 sectoren; in 1956: 509. Het aantal hoofdijen is daarentegen
gedaald: van 1070 tot 432. Uit deze cijfers blijkt hoe de traditionele kaders verder
ontwricht worden. De nieuw geschapen instellingen hebben deze ontwikkeling niet
kunnen indijken.

De niet-gewoontelijke centra
Terwijl men vorm trachtte te geven aan de gewoonte-rechtelijke tradities of te
verhelpen in hun tekorten en zwakheden, beroofde een massale ‘vlucht naar de
stad’ de gewoontelijke centra van hun jeugd. Er ontstonden nieuwe groepen en
agglomeraties, buiten het gewoontelijk verband, in de nabijheid van de Europese
centra. De economische ontwikkeling is daar de voornaamste oorzaak van. Het
bleek weldra noodzakelijk, deze niet-gewoontelijke centra en de inlandse cités van
een rechtelijk statuut te voorzien. Aanvankelijk beperkte men zich tot het uitvaardigen
van politiereglementen en reglementen betreffende de gezondheidsdienst, of, zoals
het geschiedde bij decreet van 15 april 1926, tot het oprichten van
centrum-rechtbanken. Het basisdecreet, dat de niet-gewoontelijke centra juridisch
inricht, dagtekent van 23-11-1931, het decreet dat de cités of inlanderswijken inricht
slechts van 25-7-1945.
De niet-gewoontelijke centra worden bestuurd door een hoofd, bijgestaan door
een adjunct en door een consultatieve raad; zij voeren hun opdracht uit onder het
toezicht en het beleid van de afgevaardigde van de beschermende overheid. De
raad bestaat uit de inlandse rechters van de centrumrechtbanken en uit andere
leden, door de district-commissaris gekozen onder de bekwaamste bewoners van
het centrum. Het hoofd van het centrum wordt, onder de raadsleden, aangewezen
door de district-commissaris. De inlanderswijken der grote steden worden bestuurd
door de gewestbeheerder, bijgestaan, zo de provincie-gouverneur het nodig acht,
door een wijkhoofd, en, in voorkomend geval, een wijkraad. Die wijken worden
beheerd door de reglementen van politie en algemeen bestuur, vastgesteld door
de provincie-gouverneurs.

De steden
In Kongo zijn slechts drie steden als dusdanig erkend: Leopoldstad, Elisabethstad
en Jadotstad. Juridisch zijn zij onderscheiden van de inlanderswijken, die hun eigen
beheer hebben. Ze vallen niet onder het beheer van het district en vormen
afzonderlijke beheersomschrijvingen, bestuurd door een district-commissaris. Een
stadscomité, samengesteld uit een beperkt aantal leden door de gouverneur der
provincie benoemd, dient hem van advies betreffende de kwesties welke door de
Gouverneur-Generaal worden bepaald en die betrekking hebben op het stoffelijk
en zedelijk welzijn van de stad. Dit stadscomité mag plaatselijk belastingen opleggen.
***
Wanneer we aldus het ontstaan en de ontwikkeling der instellingen nagaan, stellen
we vast dat de politiek die hier gevoerd werd, hoofdzakelijk empirisch is geweest.
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Enkele principes werden daarbij niettemin steeds in het oog gehouden. Minister
Francq heeft, in zijn ministeriële onderrichtingen van 1920, de grondslagen daarvan
aangegeven, toen hij nl. vooropstelde dat de hoofdzorg van de
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politiek moest zijn de eerbiediging van de hoofden en van de inlandse instellingen,
en tevens een geleidelijke opgang naar een hogere cultuur in het vooruitzicht stelde:
‘De kunst bestaat hierin, schreef hij, dat de noodzakelijke overgangen verzekerd
en nieuwe ontwikkelingsstadia voorbereid worden, zonder de verworvenheden van
het verleden en de maatschappelijke stabiliteit te compromitteren. Wanneer we de
gewoontelijke instellingen, zonder welke de Bantoestammen aan de anarchie zouden
overgeleverd zijn, bekrachtigen en versterken, zoeken we die maatschappij niet
onbeweeglijk in haar huidige vormen te handhaven, doch daarentegen willen wij de
opgang van het zwarte ras naar een hogere beschaving voorbereiden en
vergemakkelijken’.
De politiek die aldus gevolgd werd, was een politiek van aanpassing en
experimentele toepassing, waarbij de hoofdrol niet aan reglementen en decreten,
aan van buitenaf opgelegde vormen werd toebedeeld, maar aan het dynamisme
van een actief bestuur: een politiek die op de eerste plaats een werk was van
mensen, in casu functionarissen, die over een grote bewegingsvrijheid beschikten
en vooral ingesteld waren op realiseerbare, concrete verwezenlijkingen.

Hervormingen

De inlandse omschrijving
De hervorming die wordt voorbereid, behelst de coördinatie en de uniformering van
de bestaande decreten en besluiten.
De inlanderswijken worden opgeslorpt in de stedelijke administratieve inrichtingen,
en de hoofdijen, de sectoren en de centra, die behouden worden, verkrijgen dezelfde
organen. De nieuwe regels zullen toelaten, de raden samen te stellen uit personen
die alle sociale klassen en belangen vertegenwoordigen. Een rechtstreekse
tussenkomst van de bevolking wordt hier nog niet voorzien. De district-commissaris
mag nochtans verenigingen van inlanders toestaan, kandidaten voor te stellen. De
chefs zouden voortaan bijgestaan worden door een bestendig college, benoemd in
de boezem van de raad, en zou aan dit college bepaalde taken kunnen overdragen.
De duur der mandaten zou beperkt worden, zodat een regelmatige vernieuwing kan
geschieden. De taken en verantwoordelijkheden van elk van die gezagsorganen
zullen beter omschreven worden, om de verantwoordelijkheidszin bij de inlanders
te verscherpen. De Belgische Administratie zal haar taak geleidelijk beperken tot
een zekere voogdij, ten einde het beslissingsrecht geleidelijk over te laten aan de
inlanders.
Naast de hoofdijen en de sectoren, worden op dezelfde wijze de centra
georganiseerd. Deze zijn administratieve omschrijvingen samengesteld uit
bevolkingen die niet op gewoontelijke basis zijn georganiseerd en die gegroepeerd
zijn in belangrijke, duidelijk te onderscheiden, agglomeraties, welke geen deel
uitmaken van een stedelijk complex.
De regering oordeelt dat het minstens voorbarig is, de associatie van inlanders
en niet-inlanders reeds op het vlak der omschrijvingen te realiseren, aangezien er,
op dit niveau van de administratieve organisatie, voorlopig nog geen eenheid van
belangen tussen de blanken en de zwarten bestaat; deze wordt pas werkelijk op
gewestelijk niveau. De inlandse omschrijvingen zullen zich dus uitsluitend moeten
bezighouden met vraagstukken die de inlanders betreffen. Dit standpunt schijnt ons
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De steden
Hier rijzen dringende en beslissende problemen van zeer grote draagwijdte. Hoe
moeten deze machtige centra, waarin de grote meerderheid der blanken
geconcentreerd is en welke omringd zijn van de enorme wijken, waar een inlandse
bevolking woekert die ieder jaar in een angstwekkend tempo toeneemt, administratief
en politiek georganiseerd worden? De zwarte bevolking van deze stadswijken is
doorgaans meer ontwikkeld dan de landbouwbevolking uit de brousse, is aan veel
sterkere beïnvloedingen onderhevig en wordt beroerd door allerlei spanningen van
sociale en economische aard. Op het plan van de hygiene, van de stedenbouw,
van het onderwijs, van de bevoorrading enz. rijzen hier ontzaglijke problemen.
Al heeft men de laatste tijd, met min of meer succes, gepoogd de rush naar de
stad tegen te houden, toch moet men er rekening mee blijven houden dat de
bevolking, uit eigen kracht, in geweldige proporties blijft aangroeien. In de maand
juli 1956 zijn in Leopoldstad niet minder dan 1000 kinderen geboren. Van binnen
uit groeit de stad, in een versneld tempo. Vorig jaar heeft men niet minder dan 400
klassen moeten oprichten, en nog zijn er niet genoeg. Een nieuwe kwaal dreigt: de
werkloosheid. Ook de missionering komt hier voor heel ernstige problemen te staan.
In Leo zijn 350.000 inwoners, waarvan 120.000 katholiek. Het missionarispersoneel
bedraagt 320 eenheden, waarvan 109 priesters. Daarvan houden er zich niet eens
30 direct met het parochiaal apostolaat bezig: al de anderen zijn opgeslorpt door
het onderwijs of door sociale of administratieve taken.
De koloniale raad heeft onlangs, voor de tweede keer reeds, beraadslaagd over
projecten welke in de gouvernementsraad in Kongo en door de administratieve
instanties reeds herhaalde malen werden gewijzigd. Aanvankelijk had men voorzien
dat de steden in drie afdelingen zouden verdeeld worden: een Europese wijk,
waaraan men later liever de naam gaf van stadswijk; een Afrikaanse wijk, waaraan
men later liever de naam gaf van voorstadswijk; en eventueel één of meer bij-zones
voor de agglomeraties die niet rechtstreeks bij de stedelijke agglomeratie aanleunen.
Het ontwerp voorzag dat de stad zou bestuurd worden door een
burgemeester-ambtenaar, die zou bijgestaan worden door een stadscomité,
bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de Afrikaanse en van de
Europese wijk. De Europese centra zouden bestuurd worden door een
bestuurder-ambtenaar; de Afrikaanse door een hoofd, bijgestaan door
vertegenwoordigers van het voogdijgezag. Duidelijk huldigde dit voorstel aldus het
principe van de pariteit tussen Europese en Afrikaanse bevolking. Deze reorganisatie
was echter zeer ingewikkeld, en zou, door haar opeenhoping van min of meer
gehiërarchiseerde gezagsorganen, een bron worden van talrijke
bevoegdheidsconflicten.
1)
Het ontwerp, dat tenslotte aan de koloniale raad is voorgelegd , wijkt aanzienlijk
af van het oorspronkelijk ontwerp. Men heeft naar andere beginselen gezocht,
waardoor de indeling der stad en de vertegenwoordiging der inwoners op andere
dan etnische en geografische gronden zou geschieden. De administratieve
omschrijving, de ‘wijk’, verdwijnt uit het ontwerp en maakt plaats voor

1)

Dit ontwerp werd met enkele wijzigingen opgenomen in een Decreet, dat dagtekent van 26
maart 1957.
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het concept ‘gemeente’. De stad zal voortaan samengesteld zijn uit verschillende
gemeenten, die elk de rechtspersoonlijkheid bezitten en die de primaire instellingen
zullen zijn. De stad wordt bestuurd door een eerste-burgemeester, benoemd onder
het personeel van de Afrikaanse Administratie. De gemeenten worden bestuurd
door een burgemeester, die onder dit personeel kan worden gekozen, maar benoemd
wordt door de provincie-gouverneur. De stadsraad zal samengesteld zijn uit: de
burgemeesters; de vertegenwoordigers der gemeenteraden, door dezen gekozen;
vertegenwoordigers van de bij-zones; vertegenwoordigers van drie belangengroepen:
de kapitaalondernemingen, de onafhankelijke middenstand en de werknemers;
notabelen. De raad van de gemeente zal samengesteld worden door de
eerste-burgemeester, na raadpleging van de inwoners.
Daar het ontwerp aan de Gouverneur-Generaal en de provincie-gouverneurs een
zeer grote bevoegdheid verleent om het aantal gemeenten en hun grenzen te
bepalen, kan men niet met zekerheid uitmaken of er in alle stadsraden een overwicht
van de inlanders zal bestaan ofwel een zekere pariteit. Naar alle waarschijnlijkheid
zal het eerste het geval zijn, aangezien het decreet bepaalt dat het aantal notabelen,
die door de provincie-gouverneurs mogen benoemd worden, en de
vertegenwoordigers der belangengroepen samen het getal der gemeentelijke
gekozenen niet mag overtreffen. Anderzijds, gezien het feit dat in die grote
agglomeraties de blanke en de zwarte bevolking overal afzonderlijk zijn gelocaliseerd,
zullen door dit systeem de blanke minderheden in ieder geval steeds
vertegenwoordigd zijn.
De gemeenteraadsleden worden vooralsnog benoemd door de overheid, maar
de tussenkomst van de geadministreerden wordt verzekerd door een voorafgaande
raadpleging. Dergelijke proeven werden reeds gedaan in Ruanda-Urundi. Deze
verkiezingen zijn doorgaans ernstig geschied en men heeft de technische middelen
gevonden om de onafhankelijkheid van de kiezer te waarborgen, wat voor een
bevolking waarvan de grote meerderheid nog ongeletterd is en waarin de clans- en
rasonderscheidingen zulk een aanzienlijke rol spelen, een heel probleem is. Het
succes was groot: 75% der volwassenen namen er vrijwillig aan deel. De verkiezing
was voorafgegaan door een lange en moeizame voorbereiding. In vergaderingen
werden de draagwijdte, het mechanisme, de betekenis van de verkiezingen uitgelegd.
Hier en daar werden repetities gehouden. Om het geheim van de stemming te
verzekeren werden schoolkinderen ter beschikking gesteld van de ongeletterden.
Ook in de niet-gewoontelijke centra van Usumbura werden verkiezingen gehouden,
trapsgewijze: eerst wezen de verschillende etnische groepen elk een kandidaat
aan; vervolgens, voor de tweede stemming, namen de 28 kandidaten plaats op een
estrade, de kiezers defileerden voor hen, aan hun gezicht onttrokken door een
palissade, en legden hun stembiljet neer in de stembus aan de voet van hun
kandidaat. Het experiment was in ieder geval leerrijk.
***
Bij de toepassing van het decreet op de inrichting van de Steden, zal de Administratie
moeten blijk geven van durf en vertrouwen in de inlandse bevolking. Daarvan hangt
het succes der hervorming af.

De inrichting van de raden
De cellen van het administratieve leven blijven de inlandse omschrijvingen en
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de steden. Doch Kongo is een onmetelijk land, waarvan het bestuur een hiërarchie
van gezagsorganen veronderstelt, die van het gewest, langs het district en de
provincie, opklimmen tot het centraal gouvernement.
Op het vlak van het centraal en provinciaal gezag waren organen ontstaan van
wederzijdse samenwerking en voorlichting tussen het bestuur en de geadministreerde
bevolking: de gouvernementsraad en de provincieraden. Een Koninklijk Besluit dd.
15 februari heeft deze raadgevende vergaderingen nu hervormd en een besluit van
dezelfde datum richt een dergelijk orgaan in op het vlak van het gewest. Hier hebben
we te doen met hervormingen die officieel zijn geworden.
De belangrijke hervorming die de samenstelling van de twee eerstgenoemde
raadgevende vergaderingen behelst, bestaat in de wijziging van de
vertegenwoordiging van de bevolking. Tot nu toe maakten deel uit van de raad,
benevens ambtenaren en notabelen, vertegenwoordigers van de Kamers van
Koophandel, van de kolonistenverenigingen, van de beroepsverenigingen van
werknemers en van de inlanders. Deze categorieën worden vervangen door de
kapitaalsondernemingen, de vrije middenstand, de werknemersgroep, en de
plattelands- en extraplattelandsmilieus.
De oplossing van het vraagstuk dat ons bezighoudt, ligt derhalve hierin, dat geen
enkele blanke en geen enkele inlander qualitate qua, d.w.z. op grond van zijn
etnische affiniteit, aan deze raden zullen deelnemen. Alleen als vertegenwoordiger
van een sociaal-economische groep kan men deel uitmaken van een dezer raden.
De samenstelling van deze groepen zal voortaan zo veel mogelijk gemengd zijn en
de inboorlingen zullen toegang hebben zowel tot de groep der
kapitaalsondernemingen als tot die van de vrije middenstand en van de werknemers.
Vooralsnog zal het wellicht moeilijk zijn, onder de inlanders kandidaten te vinden
voor de eerste categorie, maar dit belet niet dat in principe ook deze categorie voor
hen openstaat.
Het verslag van de Koning bepaalt de draagwijdte van deze hervorming als volgt:
‘Over het algemeen zal het voorgestelde systeem, met tact en standvastige
werkelijkheidszin toegepast, een grote stap vooruit betekenen tot de latere
interpenetratie van de twee rassen en in hoge mate bijdragen tot de verwezenlijking
van de Belgisch-Kongolese gemeenschap, op voorwaarde dat de opheffing van de
groepsvertegenwoordigers van de inlandse belangen vergoed wordt door de
aanwezigheid van een voldoende aantal autochtonen in de schoot der nieuwe
categorieën. Op dit gebied dient men te vertrouwen op de overheden in Afrika, die,
luidens de tekst, over middelen beschikken om te interveniëren. De leden der
sociaal-economische groepen van de gouvernementsraad zullen inderdaad
gedeeltelijk gekozen worden door de provincieraad (deze verkiezing zal plaats
hebben per categorie) en voor een ander gedeelte benoemd worden door de
Gouverneur-Generaal. Ook hier kan de overheid dus afdoend tussenkomen’.
Wat de bevoegdheid van deze raden betreft, wordt bepaald dat zij de begrotingen
onderzoeken en de voorontwerpen van uitgaven voor de kolonie opmaken. De
gouvernementsraad moet ook, behalve in dringende gevallen, vóór de koloniale
raad geraadpleegd worden, over al de ontwerpen van decreten die een algemene
en permanente wetgeving vormen.
Voor de gewestraden, die thans eveneens door een Koninklijk Besluit worden
opgericht, blijft de voorgestelde hervorming zeer soepel, om wille van de zeer
ongelijke ontwikkeling der gewesten. Men gaat uit van het principe, dat de
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nieuwe instelling moet kunnen evolueren en natuurlijke vormen aannemen, alvorens
daarvoor vaste regelen worden voorgeschreven. Het geldt hier een kaderbesluit,
waaraan de drie hiernavolgende principes ten grondslag liggen: 1. De raden moeten
billijkerwijze de onderscheiden bevolkings- en belangengroepen van het gewest
vertegenwoordigen. De plaatselijke overheden, en meer bepaald, de
districtcommissaris, beschikken over een zeer grote bewegingsvrijheid, om, in het
kader van dit beginsel, de raad naar goeddunken samen te stellen. 2. De raden
hebben een uitsluitend raadgevend karakter. 3. Hun bevoegdheid blijft beperkt tot
de kwesties van plaatselijk belang. Daar de gewesten als dusdanig geen
rechtspersoonlijkheid bezitten en ook geen budget, zijn eigen financiële
bevoegdheden niet voorzien.
Aan de hand van de ervaringen welke deze proef zal opleveren, zal men later tot
een definitieve organisatie overgaan. De Gouverneur-Generaal en de gemachtigde
provincie-gouverneurs ontvangen van nu af de macht om deze definitieve
beschikkingen te treffen wanneer ze het ogenblik opportuun achten.

Samenvatting en beoordeling
De hier besproken ontwerpen en reeds getroffen besluiten omvatten heel het
administratief bestel van Kongo. De kenmerken van deze hervormingen zijn:
1. Getrouwheid aan het beginsel van de eerbied voor de gewoonten en de
traditionele gezagdragers.
2. Nieuwe vormen voor de uit de economische en sociale evolutie gegroeide
bevolkingsgroepen, waaronder de steden de bijzonderste zijn.
3. Betere omschrijving van de verantwoordelijkheden, welke voortaan in
toenemende mate op de inlandse gezagsdragers zullen drukken, en geleidelijke
omvorming van de Europese gezagsorganen, van actief beslissende tot
voogdijorganen.
4. Deelneming van de inlandse bevolking aan het beheer van de plaatselijke
bestuursorganen. Alleen nochtans in de steden worden verkiezingen voorzien ter
aanwijzing van de kandidaten voor de gemeenteraden. In de hoofdijen en sectoren
wordt een ruimere medewerking van de bevolking verzekerd door de uitbreiding
van de bevoegdheid van de raden en het instellen van comité's die de hoofden
moeten bijstaan, zodat daar ten minste aan een groot aantal inlanders rechtstreeks
administratieve verantwoordelijkheden worden gegeven.
5. Het probleem van de associatie van blanken en inlanders krijgt een oplossing
op het vlak van de steden, van de gewesten, van de provincies, en van het algemeen
gouvernement. Die oplossing wordt gezocht in wat ik zou durven noemen, een
deracisatie van het probleem. Het concept van ras of huidskleur treedt helemaal op
de achtergrond en wordt vervangen door het concept van geografische indeling in
de steden, van belangengroepen in de steden, de provincie en het gouvernement.
6. Aan de plaatselijke overheden wordt de nodige vrijheid gelaten om deze politiek
verder uit te werken en aan te passen aan omstandigheden van tijd en plaats. Dit
zal hun toelaten, verder de veilige weg van het empirisme te bewandelen.
Het is natuurlijk te vroeg om over deze hervormingen een oordeel uit te spreken,
vooral daar ze niet eens alle definitief zijn. Sommigen zullen ze ongetwijfeld te
schuchter vinden; anderen zullen betreuren dat hervormingen die reeds
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vijf jaar geleden werden gepland, wijzigingen hebben moeten ondergaan, en dat
men b.v. heeft afgezien van het pariteitsbeginsel. De moeilijkheden van
rasonderscheidingen heeft men trachten te omzeilen, op het vlak van de
samenstelling van de raden, doch ze worden daardoor niet definitief uitgeschakeld:
in de schoot zelf van de begroepsgroeperingen, die de kandidaten moeten aanwijzen,
zullen ze opnieuw aan de dag treden.
Wat mij bevalt in de ontworpen hervormingen, is wel dat ze een tamelijk grote
vrijheid laten aan de plaatselijke overheden. De democratisering van de instellingen,
zoals we die in Europa kennen, wordt er niet stelselmatig en verplicht doorgevoerd,
maar er wordt een ruime plaats opengelaten voor nuttige experimenten. Het zou
volgens mij verkeerd zijn aan een land, dat zo snel en op zo ongelijke en
onharmonische wijze evolueert, strakke formules op te leggen, die op vele plaatsen
inadequaat zouden blijken en het dynamisme, dat men van het bestuur moet blijven
verwachten, in de weg zouden staan. Ik denk dat men, in een bestuursgebied dat
zo onmetelijk groot is en waar de problemen zo verschillen van streek tot streek,
van de ene kant behoefte heeft aan een sterke uitvoerende macht, die in haar
dynamisme niet wordt gehinderd door een te log bestuursapparaat, en anderzijds
aan een genoegzaam soepele decentralisatie, welke de allereerste vereiste is voor
een adequate toepassing van een bepaalde politiek. Stellig zullen wij ons steeds
geneigd voelen om onze Europese denkbeelden en onze eigen instellingen als
voorbeeld en ideaal te nemen bij ons beschavingswerk in Kongo. Duidelijk wordt
b.v. de nieuwe inrichting der steden sterk beïnvloed door ons Belgisch experiment
op dat gebied. Doch we moeten ons hoeden voor het gevaar van kopiewerk en blijk
geven van voldoende verbeelding.
Vooralsnog lijkt me in ieder geval gewenst dat, in Kongo, de deelneming van het
volk aan het bestuur langs meer gehiërarchiseerde en georganiseerde wegen zou
geschieden dan bij ons. De proefnemingen die zullen gedaan worden in de
gemeenten of voor de aanwijzing van de kandidaten bij de verschillende raden,
zullen onbetwistbaar leerrijk zijn. Veel belangrijker schijnt het mij, al diegenen die
nu reeds in staat zijn verantwoordelijkheden op zich te nemen, in het
gemeenschappelijk werk te betrekken. Men moet aan de nieuwe sociale lagen, die
in vorming zijn, de mogelijkheid geven om zich uit te drukken en zich te integreren,
boven de gezagsorganen van clanische oorsprong om, in een nieuwe politieke
synthese. De inrichting van de steden en gemeenten beantwoordt aan deze eisen.
Door de vermenigvuldiging van de bestuursorganen, door het systeem van
trapsgewijze coöptaties of verkiezingen, kan men ongetwijfeld reeds zeer veel
bereiken.
Die verantwoordelijkheidszin moet op de eerste plaats beproefd worden op het
niveau van de kleinere gemeenschappen. De inlander zal daar moeten bewijzen
dat hij bekwaam is zich te verheffen tot de notie van het algemeen welzijn, dat boven
het persoonlijk of clanisch belang uitgaat. Het is te hopen dat op dit plan een nieuwe
gemeenschapszin ontstaat. Dit is vooral noodzakelijk voor die autochtonen die van
hun clanisch vaderland zijn losgerukt. ‘Le noir est anxieux de trouver une
communauté, une unité, schreef Dr. Habich in Initiation à l'Afrique,.... une grande
erreur est de laisser naître chez un peuple immature le désir inaccessible pour lui
d'un nationalisme trop vaste’. Ik weet niet of we deze uitspraak geheel moeten
onderschrijven, doch zeker is het dat, indien men niet verder wil springen dan de
stok lang is en geen pijnlijke ontgoochelingen
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wil oplopen, de politieke vorming dient te beginnen op het plan van de inlandse
omschrijvingen en van de gemeentelijke instellingen.
In een tijd waarin de ideeën zo snel evolueren en waarin, op sociaal en economisch
gebied, zulke scherpe, bij de inlanders steeds meer bewuste, tegenstellingen groeien,
is het echter hoofdzaak, niet te vergeten dat politieke instellingen niet volstaan. Er
moet ook nog een goede politiek gevoerd worden: het openbaar leven en de private
verhoudingen moeten beheerst worden door een geest van vertrouwen. Meer dan
ooit moeten wij dit vertrouwen wekken bij de inlandse bevolking, nu zich stilaan een
bekwame elite openbaart en zij vanzelfsprekend verlangt haar aandeel in de
bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen.
Toen Zijne Majesteit Koning Boudewijn tijdens zijn triomfantelijke reis in Kongo,
en ook na zijn terugkeer in België, met zoveel aandrang op de noodzakelijkheid van
betere menselijke verhoudingen wees, sprak hij niet alleen als de prinselijke vertolker
van een schoon-menselijk ideaal, maar hij raakte meteen de kern aan van het
politieke vraagstuk in Kongo, dat, zoals trouwens alle grote politieke vraagstukken,
een intens menselijk probleem is. Mogen onze landgenoten in Kongo en diegenen
die er naartoe gaan, ondanks de vele teleurstellingen, die zelfs de meest
optimistischen en best menenden in hun betrekkingen met de inlanders zullen
ontmoeten, deze hoge koninklijke opvattingen steeds blijven dienen.
De Kongo, welke wij moeten maken, is een Kongo waar miljoenen mensen leven,
mensen die lichamelijk moeten verzorgd worden, wier economische toestand moet
verbeterd worden, mensen die denken, met een onweerstaanbare drang naar kennis
en wetenschap, mensen die falen en die zich soms overschatten, mensen met een
hart dat zeer gemakkelijk wordt gekneusd. Het regime waarin de verhoudingen
tussen blanken en inboorlingen mochten vergeleken worden bij de verhouding
tussen vader en kind, heeft verblijdende en indrukwekkende resultaten opgeleverd.
Thans moeten we de elite van Kongo als broeders bij de hand nemen. Wanneer
deze verhouding oprecht en doelmatig en op progressieve wijze in onze instellingen
tot uitdrukking komt, zijn er nog grotere dingen te verwezenlijken.
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Aziatisch Dagboek
Brief uit Japan
Prof. Dr. H. van Straelen S.V.D.
IN november 1956 wijdden katholieke intellectuelen te Parijs een gehele week aan
de bespreking van het verdwijnend ‘zondebesef’. Algemeen is de klacht dat het
besef ‘zonde’, het besef van moreel ‘goed’ en ‘kwaad’ schrikbarend aan het
verzwakken is. In het niet-christelijke Japan is dit verschijnsel oneindig tastbaarder.
Hier bestaat praktisch geen zondebesef. Noch Shintoïsme, noch Boeddhisme geven
hier enige leiding en nog minder de vele nieuwe godsdiensten. Men heeft hier geen
enkel begrip van goed en kwaad.
Hoezeer het morele besef in verval geraakt is, blijkt uit de onbeschrijfelijke
luchthartigheid waarmee hier zelfmoord gepleegd wordt. Er mogen hier enkele
recente krantencitaten volgen: ‘Omstreeks 1.30 u. a.m. werd door een agent een
dertienjarige jongen stervend gevonden vóór de Nakanoshima-hal. Om 2 u. stierf
hij in het hospitaal. Hij had rattekruid ingenomen. Even voor zijn dood gaf hij zijn
naam op, Kazuo Yamamoto. Zijn laatste woorden waren: ‘ik wilde sterven, want ik
had hoofdpijn’.
‘De politie te Tokyo rapporteerde de derde zelfmoord in twee dagen. De een en
twintig-jarige student Waseda en een negentien-jarige medestudente vergasten
zich wegens algemene geestelijke depressie’.
‘Heden maakten de dochter van een politiecommissaris en haar minnaar, beiden
vijf en twintig jaar oud, een einde aan hun leven in een hotelkamer bij het
Tateyamastation. Een bebloed briefje meldde dat zij de dood ingingen, omdat zij
leden aan tuberculose’.
‘Gisteravond vond een aangestelde in het Nichigeki-theater na de voorstelling van
de film “Goodbye Rabaul” een jonge man, schijnbaar in slaap. Hij bleek dood te zijn;
op een blaadje stond: “dood is zoet”’.
‘In Nishinomiya pleegde een man zelfmoord, omdat, zo had hij op een blad
geschreven, “ik de wereld en de huidige regering zo beu ben”’.
‘Mevrouw Suzuki verhing zich in haar woning te Osaka, verleden zaterdag. Haar
echtgenoot en andere familieleden vertelden de politie dat zij bezeten was van het
pachinko-spel en daarmee veel geld had verloren’. De politie vond dit reden genoeg
om het leven vaarwel te zeggen. Het pachinko-spel is een kinderachtig gokspelletje
waaraan men hier verslaafd geraakt is. Pachinko-lokalen verrijzen als paddestoelen;
sommige straten zijn er vol van. Er wordt verteld dat in een dezer lokalen de patroon
dood neerviel door een hartaanval, maar niemand lette erop tot na afloop; zo zeer
was men in het spel verdiept. Een Japanse afgevaardigde op de conferentie van
het Instituut van Vredelievende Betrekkingen, gehouden in Kyoto in 1954, verklaarde
het verschijnsel als een gevolg van het verdwijnen van het familie-systeem. In dat
geval kan men hopen dat de
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horden verloren kinderen spoedig iets beters zullen vinden; te oordelen naar de
vreugdeloze uitdrukking op de gezichten der spelers, is pachinko een bitter
verdovingsmiddel, hoewel tijdelijk en vogue. De rijke man heeft zijn cabaret en zijn
geisha, de doorsneeman zijn bier en zijn barmeisje, en de arme zijn pachinko. Er
zijn twee miljoen pachinko-apparaten in Japan.
‘De Audrey Hepburn-haarmode, zich als een lopend vuur verspreidend van het
ene einde van Japan naar het andere, deed gisteren beauté-artisten in Kokura City,
Kyushu, midden in hun show pauseren voor een soort religieuze ceremonie om
vergiffenis te vragen voor het tortureren van zovele lokken’. Het is gewoonte ‘kuyo’
of Boeddhistische gedenkdiensten te houden voor de rust der geesten van alle
bezielde of niet-bezielde dingen, die ten offer vielen aan het geluk der mensheid,
en bijzonder om vergiffenis te vragen voor de naalden die gebroken werden bij het
maken van kleren. Vergiffenis voor werkelijke zonden vragen ze niet.
Onlangs zonk in een Japanse binnenzee een veerboot, waarbij 97 personen
omkwamen. De Kitagawa Mam nr. 5 zondigde, toen hij zonk, tegen minstens vijf
belangrijke wetsbepalingen: 1. De boot was overladen met driemaal zoveel
passagiers als hij bevatten mocht (77). 2. Op het ogenblik van de ramp stond een
16-jarige onbevoegde jongen aan het roer, terwijl de kapitein de passagiers-gelden
ophaalde. 3. De boot was verouderd en diende reeds 33 jaar, terwijl de wettelijke
termijn voor houten schepen in dit soort dienst 12 jaar is. 4. Er waren slechts 29
zwemvesten aan boord, waar de wet er het gelijke aantal als het summum passagiers
eist. 5. Er was geen radio aan boord, wat het overbrengen van seinen aan de
naastbije veiligheidsdienst een uur vertraagde.
Dergelijke dingen gebeuren in Japan dagelijks. Wetten worden gemaakt, maar
niemand stoort er zich aan.
Hoe is het moreel en de intellectuele standaard van hen, wier plicht het is de wetten
te doen onderhouden, wat zijn hun idealen, hun ambities, hun verhouding tot of
mening over het kwaad, over religie en andere dingen? Wat gaat er om in het
binnenste van Japanse politiemannen? Waar mijmert hij over en wat zijn zijn diepste
verlangens?
Begin juni 1957 bepaalden de hoofden der prefecturale politie te Matsue, de mooie
hoofdstad van het Shimane-gebied, dat de tijd rijp was om dit mysterie te ontsluieren.
Onder 400 politiemannen werd een enquête gehouden met het verzoek de vragen
naamloos te beantwoorden. Ten minste 350 antwoorden kwamen binnen. En deze
gaven de hoofdinspecteur te denken over de toestand.
De politiemannen, buiten diensttijd, ‘prefereren buitenlandse films met sterren als
Marilyn Monroe’. Wat godsdienst betreft, beschouwen de meeste wetsdienaars zich
als vrijdenkers. Hun enig contact met godsdienst had doorgaans plaats op de
verjaardagen van de dood hunner ouders. Dan ‘baden de politiemannen soms’ -,
ook al geloven zij er niet veel van.
Hun voorkeurlectuur? Goedkope romans en detectives. Maar ‘bijna niemand leest
boeken van hogere cultuur’. Wat is hun grootste ambitie? Een eigen bescheiden
huis en een goed pensioen. Niemand antwoordde: een hoge rang in het
politie-apparaat te bereiken.
***
De politie-autoriteiten waren allesbehalve ingenomen met de resultaten van
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hun onderzoek. Een spreker vertelde dat er voorgesteld was een serie lezingen te
houden om in de tekorten van het politiecorps te voorzien. Wat deze tekorten waren,
werd niet gezegd.
Op uitnodiging van de grootste universiteit van Nagoya heb ik daar moeten spreken
over een onderwerp, waarover een missionaris toch liever zwijgt. Men wenste het
katholieke standpunt te vernemen over een hier actueel geval. Drie maanden lang
hebben de kranten en tijdschriften er vol van gestaan. Het merkwaardige onderwerp
was: Lady Chatterley's lover en het katholieke standpunt! De Japanse Hoge Raad
heeft D.H. Lawrence's boek, Lady Chatterley's lover, obsceen verklaard. Maanden
en maanden lang zijn er bergen protesten tegen deze beslissing verrezen, die
genomen werd ‘wegens bijzondere orders van het Vaticaan, welks spreekbuis in
Japan is de katholieke Hoge Raadsrechter Kotaro Tanaka’.
Meer dan drie maanden lang heeft een vloed van geschrijf heel Japan overstroomd
over dit geval. Herhaaldelijk werd de vertaler van het boek, Sei Ito, geinterviewd en
deze interviews werden gepubliceerd onder treffende koppen als: ‘Raad in
vooroordeel tegen sexe’. Er werd zelfs een televisie-uitzending in het Engels aan
het geval gewijd. De uitgever van de Nippon Weekly Moon, Hinode, trad op als
gesprekleider en ondervroeg vijf literaire critici, hoe zij dachten over het boek en de
beslissing van de Hoge Raad. Professor Akira Uno van de Heian-universiteit,
Mevrouw Yuriko Kitsune, presidente van de Women- of Tomorrow's -Sun, Dr. Notrub,
cosmopoliet, schrijver en criticus, Professor Brown van de Yamato-universiteit, Brit
van afkomst, en Mr. Hidara, literator, vormden de vierschaar. Van de vijf critici waren
er drie, Akira Uno, Notrub en Brown, die het verschijnen van het boek afkeurden,
terwijl Mr. Hidara en Mevrouw Yuriko Kitsune dit toejuichten. Mevrouw Kitsune
verklaarde met vrouwelijke hartstochtelijkheid alle oppositie tegen de roman
hypocrisie en puritanisme, terwijl Brown het voorwendsel om obsceniteiten onder
het mom van kunst te publiceren even grote hypocrisie vond als wat Mevrouw
Kitsune zo noemde. Hidara verdedigde de volstrekte vrijheid van woord en pers en
wilde van geen beperking door wet of censuur weten. Notrub achtte het openlijk
beschrijven van ongeordende geslachtelijkheden, die, geordend, natuurlijk en heilig
zijn, ontoelaatbaar en verderfelijk.
Na herhaalde mislukking is de anti-prostitutie-wet eindelijk aangenomen in Japan.
In mei 1957 werd een ronde-tafel-conferentie belegd door Japanse journalisten om
over deze wet te discussiëren. Wat daar volgens het verslag van de Yomuiri Shimbun
naar voren werd gebracht, getuigt weer van de hopeloze onklaarheid van begrippen
omtrent goed en kwaad, die er in Japan heerst.
Elke dag verwonder ik er mij over, hoe de Japanners zich soms vreselijk kunnen
schamen over dingen die wij helemaal niet erg vinden, terwijl ze dingen, die wij als
grote vergrijpen beschouwen, zonder enige schaamte voorbijgaan. Ik moest er weer
aan denken na het doorlezen der bladen van de laatste dagen. Een voornaam
Japans blad, dat miljoenen lezers telt, de boven genoemde Yomiuri Shimbun bracht
het volgende bericht. ‘Een heimwee naar de oorlog is over het Japanse volk
gekomen. Men zegt dat Japan de na-oorlog-periode achter de rug heeft, maar de
melodie van de “Navy March” klinkt nog door heel het land, albums van
oorlogsliederen worden verkocht als warme koekjes en oorlogsver-
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halen overstromen de boekwinkels. Wat is de oorzaak van dit plotselinge heimwee
naar de “goede oude oorlogsdagen”?’
Allerlei verschijnselen wijzen erop dat het volk inderdaad een soort heimwee heeft
naar de oorlogsdagen, zo niet naar de oorlog zelf. Een der druk gelezen magazines
is Maru, dat zich specialiseert in oorlogsverhalen. Het aprilnummer bracht een
aanhangsel van 96 bladzijden met louter oorlogsliederen. Binnen een week was
het blad uitverkocht. De uitgever stond verbaasd over de stroom van brieven die
binnenkwamen. De meeste brievenschrijvers waren jonge mensen tussen tien en
twintig. ‘Plaats nog meer oorlogsliederen in het volgend nummer!’ ‘Zet de muziek
er een volgende keer bij! Wij, jonge mensen, kennen de melodieën niet’. Dit bewijst
hoe populair de oorlogsliederen worden onder een generatie, die de oorlogsterreur
niet meer gekend heeft.
Het magazine met de oorlogsverhalen verkocht 50.000 exemplaren bij zijn eerste
verschijnen in april 1956. In minder dan een jaar is de oplaag tot 80.000 gestegen.
Dit wordt begrijpelijk als men bedenkt dat elke bladzijde spreekt tot het hart der
jongeren en de herinnering der ouderen. Een trouw lezer, Hiroshi Fujii, vertolkt veler
gevoelens, als hij schrijft: ‘Uw blad lezend vergat ik te eten, zo verslonden was ik
in de lectuur. In een tijd dat Japan overvloeit van jeugdigen met een lakse moraal,
bevalt mij niets beter dan te lezen over de dappere daden onzer soldaten die alles
offerden uit liefde voor keizer en vaderland. Ik voelde een onuitsprekelijke voldoening,
toen ik las dat, hoewel Japan ten slotte verslagen werd, zijn legers dominerend
waren in afzonderlijke gevechten, maar door een geringe misrekening het onderspit
dolven’.
Maar niet alleen oorlogsmagazines, ook oorlogsboeken gaan furieus van de hand.
Aanvankelijk waren deze oorlogsverhalen berichten over de ellende door de
manschappen geleden, en werden gekleurd door bemerkingen als: ‘het verloop zou
anders geweest zijn, wanneer....’. Om nog groter belangstelling te wekken besloten
de uitgevers er ook de nodige erotiek en de gewenste humor in te mengen. Ten
slotte kwam het humanisme aan het woord zoals in de bestseller Sanko, een boek
dat de wreedheden der Japanners in China beschrijft. Een typisch voorbeeld van
boeken die de erotiek in de oorlog betrekken is Levend met bandieten. Geschreven
door een vrouw die haar kuisheid prijs gaf om haar leven te redden, werd dit verhaal
van haar ondervindingen in meer dan 150.000 exemplaren verspreid. Een werk
over de Japanse keizerlijke zeemacht, geschreven door Shotoku Ito, naar
onuitgegeven bronnen, werd verspreid in 130.000 exemplaren.
Van de vele ‘hausses’, die verschillende lectuursoorten na de oorlog beleefden,
heeft die van het oorlogsverhaal het langst geduurd. Merkwaardig is wat een uitgever
daarover vertelde. ‘Een verhaal dat de totale nederlaag der Japanse legermacht
beschrijft, is niet welkom bij het publiek. Het best worden die verkocht, waarin gezegd
wordt dat een veldslag zou gewonnen zijn, wanneer er van onze kant niet een kleine
vergissing was ingeslopen’.
Een voorbeeld daarvan is het boek De Kurita-vloot. Een der passages daarin luidt
als volgt: ‘Als de Kurita-vloot maar de Leyte-baai was ingevaren en de kolossale
kanonnen van het machtige oorlogsschip Yamato maar het vuur geopend hadden,
zou de vloot der V.S. totaal vernietigd zijn; haar transportconvooi zou ernstig getroffen
zijn en Generaal Mac Arthur zou zijn omgekomen, tegelijk met zijn manschappen,
meer dan 200.000 man. O! waarom voer zij niet de baai in!’ De reden is natuurlijk
dat de Kurita-vloot eenvoudig niet wist dat
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er een V.S.-vloot en een transportkonvooi in de baai lagen. Het verhaal gaat verder:
‘Als de Kurita-vloot was binnengevaren, zou het verloop van de oorlog beslist zijn
in ons voordeel en dan zou ik nu in een fijne kar door de straten van New York jagen
als kolonel van het Japanse bezettingsleger’. Zulke fantazieën bekoren de
oorlogsmaniakken.
Een andere vreemde hobby die de natie, vooral de studenten, hanteert en moet
teruggaan op oorlogsheimwee, is de studie van oorlogsschepen. Er is gerapporteerd
dat meer dan tien jaar na de overgave, in een tijd dat Japan geen zeemacht van
enige betekenis heeft, er meer dan tien actieve studiegroepen onder studenten zijn,
die studie maken van oorlogsschepen en er gerergeld over publiceren. Een dezer
is de ‘Naval Research Group’, die over de 600 leden telt, allen studenten aan
inrichtingen als Keio, Waseda, Gakushuin, Kyoiku en Nihon.
Een enigszins hiermee verwant verschijnsel is het grote succes van oorlogsfilms,
zowel buiten- als binnenlandse. Ook dit is wel terug te voeren op dat eigenaardige
oorlogsheimwee. Toen de V.S.-film Tussen hemel en hel in januari 1957 vertoond
werd, waren het merendeel der bezoekers jonge mannen en vrouwen. Hoewel de
film een der vele was die het wanhopig gevecht der Amerikaanse troepen op een
klein eiland in de Pacific vertonen, had zij één bijzonderheid. Zij vertoonde een
hardnekkig gevecht van Japanse soldaten, dat eindigde met het inzetten van een
Japans tegenoffensief. Toen de Amerikanen door machinegeweren in het nauw
gedreven werden, werd de spanning in de zaal zo intens dat het schroomvallig
beginnend applaus eindigde in een donderend enthousiasme. Japanse films als
Het oorlogsschip Yamato, Japan was niet verslagen, Kempei en Admiraal Yamamoto
en de gecombineerde vloot hebben reeds een sterke oorlogsinslag.
Vertrouwend op de ‘hausse’ van oorlogsfilms op het ogenblik heeft Shintoho 200
miljoen yen geïnvesteerd ter produktie van Keizer Meiji en de Russisch-Japanse
oorlog, de grootste film ooit in Japan gemaakt. Deze film gaat er groot op dat voor
het eerst in de filmgeschiedenis een keizer als held optreedt. Het begint in Tokyo,
in januari 1904, waar het volk in gisting raakt over de agressieve manoeuvres van
Rusland. De politieke leiders vragen Keizer Meiji in te grijpen en de ‘verlichte heerser’
van het moderne Japan stemt erin toe, na zich overtuigd te hebben dat zijn ministers
alles gedaan hebben om tot een vredelievende oplossing te komen. Wat volgt is
een serie gekleurde bewegelijke tableaux vivants die de legendarische epiek van
de achttien maanden lange oorlog van een halve eeuw geleden herscheppen.
Vertrouwd en heimwee-scheppend voor ieder Japanner die vóór wereldoorlog II
school ging, vertonen de sleutelscènes: Admiraal Togo op het vlaggeschip Mikasa,
als hij de Baltische vloot in de Japanse zee vernietigt; verder Generaal Maresuké
Nogi, de overgave van Port Arthur door de Russische Generaal A.H. Stesel
aanvaardend, en Generaal Iwao Oyama te paard, met zijn manschappen het gevallen
Moekden binnenrijdend. De opzet was, de edele inborst van de Grote Keizer te
doen uitschijnen in een aantal episodes, zo b.v. als hij, heel de zomer van 1905
door, zijn winteruniform blijft dragen of wanneer hij door hoge beambten aangemaand
een zomervakantie te nemen, zegt: ‘hebben mijn soldaten ook zomervakantie?’ In
mei en juni van 1957 heeft deze film ontzaglijke menigten bezoekers getrokken en
dit zal nog wel enige maanden zo doorgaan.
Begin 1957 is er een boek verschenen over de Japanse oorlogsmisdadigers Shi

Streven. Jaargang 10

964

to Eiko (Dood en Eer) bij de Nagashima Shobo-uitgeverij. Het is uitgegeven door
een associatie van families van ongeveer 4000 Japanse oorlogsmisdadigers,
waarvan er een 900 werden doodgeschoten of opgehangen. De associatie, tot stand
gekomen in 1952, begon met het verzamelen van alle geschriften der ter dood
gebrachten. Van 701 dezer werden schrifturen bijeengebracht. Het waren dagboeken,
brieven en gedichten, dikwijls geschreven op pakpapier, sigarettenhulsels, op margo's
van boeken etc. Vaak waren ze binnengesmokkeld en de familie in handen gespeeld
door wie het doodvonnis uitgevoerd hadden. Dit alles was reeds vroeger
gepubliceerd, doch in februari werd het uitgegeven in korter en afgeronder vorm en
onder de nieuwe titel. Het boek bevat notities van 94 doden. Onder dezen zijn
militairen van alle rangen, generaals als Tojo en Doihara, en sergeants. Zij zijn ter
dood gebracht in geheel Oost-Azië, te Singapore, Batavia, Menado, Rangoon,
Canton en Sugamo.
De titel ‘Dood en Eer’ verklaart zich zelf. De schrijvers dezer memoires stierven
eervol, althans in eigen oog en ook in de ogen van hun familie en wellicht in die der
lezers. Ondanks het stigma dat op hen drukte getuigden deze veroordeelden in hun
laatste neerschrift dat zij stierven als ‘edele mensen, trouwe Japanners en goede
echtgenoten, vaders en zoons’. Maar geen hunner stierf een berouwvolle dood.
Ieder geloofde dat zijn straf onrechtvaardig was. Hij nam het met bewuste kalmte
‘omdat een goed Japanner zo zou sterven’. Een majoor die terecht gesteld werd
op Java in 1948, schreef b.v. aan zijn vrouw: ‘.... Ik vocht heldhaftig zoals ik je
beloofde. Ik vocht uit alle kracht. Maar het resultaat is, wat je nu ziet. Ik ben echter
tevreden in de gedachte dat ik gelukkig ben en dankbaar een goede vrouw gehad
te hebben. Ik ga heen met een gerust hart.... Van anderen zal je horen wat hier
gebeurd is. Maar ik weet dat je mij zult geloven.... ik sterf gerust, omdat ik weet dat
jij alleen mij gelooft. Mijn ziel zal tot jou terugkeren om de behoeder van je geluk te
zijn’.
Een marine-officier, 29 jaar oud, gegradueerde van de keizerlijke universiteit te
Tokyo, werd in oktober 1948 doodgeschoten in Borneo. Aan zijn moeder schreef
hij nog: ‘Ik heb zeven jaar lang zuiver geleefd, sinds ik U het laatst zag, moeder....
Overmorgen ga ik naar de plaats der executie en mijn mannen zullen daarna zorg
voor mij dragen. Zij hebben reeds een doodskist gemaakt en een grafwijzer voor
me.... Wees niet bedroefd, moeder. Ik zal altijd bij U zijn en U beschermen’. Hij
vergat niet er bij te voegen een ‘banzai voor het Japanse rijk en zijn Keizerlijke
Majesteit’.
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Kunstkroniek
K.N. Elno
Middelheim 1957
DOOR de allure van zijn opzet, zijn prachtige ruimte-mogelijkheden en zijn reeks
van tweejaarlijkse tentoonstellingen, heeft het Stedelijk Openluchtmuseum voor
Beeldhouwkunst Middelheim, te Antwerpen, zich van bij zijn oprichting in 1951 op
een hoogte gesteld waarvoor nog uitsluitend strenge beoordelingsnormen konden
gelden. Een slappe hand bij de organisatoren en lichtvaardige inschikkelijkheid
vanwege de kritiek waren hier ten enen male uit den boze, - daartoe was de hele
onderneming te uitzonderlijk en te kostbaar. Hierbij voegde zich nog een tweede
omstandigheid waardoor de verwachtingen hoog gespannen werden: het initiatief,
waaruit van meet af aan veel bezieldheid en prestatielust straalden, ontstond in een
land waar het museumleven symptomen van anemie vertoont en waar de officieel
georganiseerde kunstmanifestaties vaak opvallen door het specifiek officiële karakter
met alle inherente gebreken.
Het kan moeilijk ontkend worden dat Middelheim de unieke kans om die
verwachtingen bevredigend te beantwoorden, ondertussen in aanzienlijke mate
heeft verkeken. Het begint zich reeds te hullen in een nevel van malaise, waaraan
zelfs de inrichters niet helemaal schijnen te ontsnappen en welke alleszins de
aandachtige waarnemers die innig met het hedendaagse kunstgebeuren zijn begaan,
bezorgd maakt.
Dit is niet zomaar een subjectieve constatering. Men vindt de weerslag van dit
verschijnsel b.v. reeds in de duidelijk defensieve en verontschuldigende toonaard
waarin de inleiding tot de catalogus der pas geopende IVe Biënnale is geschreven.
Deze tekst is van de hand van dhr. L. Craeybeckx, de burgemeester der stad, die
als voorzitter der Raadgevende Commissie van het Openluchtmuseum en als
voorzitter van het Werkcomité der tentoonstellingen optreedt. Een deel van de
bezwaren welke Middelheim oproept, zou men al kunnen formuleren door op
sommige beweringen van dhr. Craeybeckx te repliceren.
Zo o.m. dèze verantwoording van de verscheidenheid in de vertegenwoordiging
der artistieke strekkingen: ‘Een biënnale - zoals trouwens een museum - moet tónen
wat de tijd produceert’. Als dit een voorschrift is - en dat kan betwijfeld worden -,
dan zou het toch wel kunnen volstaan enkel het goede te tonen. Maar het
misverstand ligt dieper. Klaarblijkelijk streven de leiding van het museum en de
inrichters der Biënnales naar een objectiviteit welke eerder op de uiteenlopende
facetten dan op de hoedanigheid in het sculpturale scheppen is afgestemd. Met
andere woorden: of de surrealistische beeldhouwkunst nu beneden peil blijft of niet,
zij dient vertegenwoordigd te zijn; ofwel: het academisme moge met zijn dorre
wezenloosheid en onwaarachtigheid een treffende belichaming onthullen van de
niet-kunst, het mag niet in het ensemble ontbreken.
Tot welk pandemonium deze opvatting onvermijdelijk voeren moet, hoeft wel niet
nader te worden toegelicht. Het jammerlijke is, dat tot nog toe de verhouding
overwegend ten nadele van de kwaliteit is uitgevallen. Een overmaat van
mislukkingen heeft de nochtans in aantal niet geringe specimina van zuiver
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gehalte, die ofwel tot het museumbezit behoren ofwel voor een Biënnale werden
geleend, altijd in de verdrukking gebracht.
Het ligt voor de hand dat de leemten steeds te scherper in het oog vielen door
het contrast met de ongelukkige probeersels en de maakwerken waaraan plastische
ignorantie of kitsch niet vreemd zijn. Dit euvel wordt in de voormelde self-defense
erkend ‘met eraan te herinneren dat het precies dáárom is dat een biënnale per
definitie een te herdoen iets is, - en, iedere keer, in menig opzicht, als een “partie
remise” eindigt’. Een zwakker argument kan men zich niet indenken. Wanneer men
dit standpunt huldigt, dan stelt men de organisatie van een tentoonstelling al heel
gevaarlijk in het teken van het defaitisme en wordt het streven naar perfectie, dat
nu eenmaal ook aan de inrichting van exposities ten grondslag moet liggen,
gewoonweg iedermaal uitgesteld.
Dit zijn slechts een paar kortsluitingen tussen het principe der archivalisch getinte
kunstbeschouwing en het principe dat de authentieke waarden van de vervalsingen
wenst geïsoleerd te zien. Doch zij raken de kern der zaak; vrijwel alle teleurstellingen
vloeien er uit voort; de stellige gewaarwording dat Middelheim zich niet als een gave
verwezenlijking vermag te imponeren, vindt er haar oorzaak in.
Over heel de linie gelden deze bedenkingen zowel voor de museumverzameling
als voor de tweejaarlijkse tentoonstellingen; - beide worden kennelijk uit éénzelfde
gezichtshoek geconcipieerd. De bestendige collectie - het resultaat deels van
aankopen, deels van schenkingen, welke tezamen bijna honderd nummers vormen
- schijnt reeds definitief gestigmatiseerd door een behoorlijk aantal minderwaardige
Zweedse en Deense werken (Stig Blomberg, Carl Milles; Hugo Liisberg, Gottfred
Eickhoff), een serie varianten van Frans academisme (François Pompon, Hubert
Yencesse, Joseph Bernard, Raymond Martin), een half dozijn onbelangrijke Belgische
beelden en een opmerkelijk talrijk Italiaans aandeel (Marini, Martini, Greco, Manzu,
Mascherini) dat bij herhaald onderzoek ontstellend middelmatig blijkt. Meesterwerken
of onbetwistbaar pure creaties, zoals werk van Raymond Duchamp-Villon, Hans
Arp, Henri Laurens, Julio Gonzalez, Henry Moore, Alberto Viani, Emile Gilioli,
Jacques Lipchitz, Germaine Richier, Ossip Zadkine, Roel d' Haese, Willy Anthoons,
Max Bill, hebben het begrijpelijk heel moeilijk in zulk ontluisterend of banaliserend
gezelschap, - hoezeer deze nomenclatuur er ook op wijst dat zij op zichzelf, mits
aanvulling met Brancusi, Chadwick, Pevsner, Gabo, Giacometti, Calder, Jacobsen,
Vantongerloo, Schöffer, en enkele anderen, het Middelheimpark tot een weergaloos
Arkadia zouden kunnen omtoveren. Er is helaas iets onherstelbaars aan deze
wanverhouding: de slecht gekozen of onberaden aanvaarde sculpturen staan er in
een permanente plaatsbestemming gelijk voor de eeuwen opgerichte zerken op
een akelige begraafplaats, en dat is een astrante onwrikbaarheid welke geen enkele
ruimte kan verdragen. In dit opzicht is de roekeloze vermenging van koren en kaf
op de Biënnales minder funest: ze duurt telkens slechts één zomer.
Een waardeerbaar streven naar panoramische voorlichting heeft de organisatoren
ertoe gebracht in iedere Biënnale een bepaald land of geografisch gebied naar
voren te schuiven. Dit was de eerste maal het geval voor Frankrijk, vervolgens voor
Italië, daarna opnieuw voor Frankrijk, en thans, met de IVe Biënnale, voor
Centraal-Europa, d.w.z. Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk.
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Het voordeel van deze rubriceerwijze is, dat de trouwe bezoeker van het
Openluchtmuseum zich na verloop van een klein decennium min of meer een
‘wereldbeeld’ van de hedendaagse beeldhouwkunst zal kunnen vormen, waarop
hij, zonder noodzakelijk in het complex der stromingen wegwijs te zijn, een
embryonaal oordeel kan bouwen.
Toch mogen de schaduwzijden van dit systeem niet onderschat worden. De
nationale afbakening wekt ongetwijfeld benauwende en deformerende ‘vakjes’ in
de opinie, zeker waar het een zo uitgesproken universeel gerichte artistieke uiting
als de moderne sculptuur betreft. Het beddings- en ruimtegevoel dat, over de
staatsgrenzen heen, zovele markante beeldhouwers van heden aan elkaar bindt,
is waarschijnlijk veel sterker en zinrijker dan het op zichzelf niet te verwaarlozen
ethnisch intermedium. Brancusi, Schöffer, Zadkine, Lipchitz, Pevsner, Gargallo en
Tinguely zijn, ingelijfd in de Franse sector, in dit verband wel veelbetekenende
voorbeelden.
Indien men het plan der Biënnales van het begin af op de karakteristieken der
tendensen had gemoduleerd, zou er denkelijk een dieper doordringende
inwijdingsdemonstratie van Middelheim zijn uitgegaan en zouden de inrichters
wellicht ook tijdig menige lacune in hun ensemble hebben opgemerkt. Het overzicht
van de ontwikkelingsgang ener stroming laat immers niet toe dat men achteloos
zekere keerpunten of exponenten voorbijgaat. De aan Frankrijk gewijde Biënnales
waren in dit geval niet zo hinderlijk onvolledig en onevenwichtig geweest, en hetgeen
men in 1953, met speciale opzet, uit Italië liet overkomen - de historicistische Marini's,
de gemaniëreerde Greco's en het dikwijls lege werk van Manzu - ware nooit met
zulk een klaterende overschatting gepresenteerd geworden.

Beeldhouwkunst uit Centraal-Europa
Bij de samenstelling van de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse verzamelingen blijken
weinig figuren van eerste rangorde aan de oplettendheid van het selectiecomité
ontglipt. Het documentaire belang der IVe Biënnale is dan ook verre van
onaanzienlijk. De afwezigheid van Bauhaus-kunstenaars zoals Laszlo Moholy-Nagy
en Oskar Schlemmer (wiens steensculptuur-atelier te Weimar tot essentiëler
vormenalchimie heeft geleid dan de wat tamme boetseer-klasse van Gerhard Marcks)
moet alleszins betreurd worden, evenals die van Kurt Schwitters wiens poëtische
subtiliteit nog door geen ander Duitser geëvenaard werd. Van Oostenrijk wordt een
voortreffelijk overzicht geboden, ook in de dosering van het aantal werken per
kunstenaar. Bij de Zwitsers ontbreekt de jonge, ongemeen begaafde Marcel Wyss.
Alles bij elkaar, ontvouwt dit Centraal-Europees gebied geen verbijsterende weelde
aan oorspronkelijkheid en spontane scheppingskracht. Afgelijnde persoonlijkheden
zoals de Oostenrijkers Fritz Wotruba en Wander Bertoni, de Zwitsers Max Bill, Walter
Bodmer, Jean-Georges Gisiger, Alberto Giacometti en Hans Aeschbacher, en de
Duitsers Berhard Heiliger en Brigitte Meier-Denninghoff staan geprojecteerd tegen
een tamelijk vage achtergrond van veelal redelijk-goed, ‘kleintjes’ aandoend
tijdgenotenwerk.
Tegenover de Duitsers en Oostenrijkers met hun overheersend instinctieve
bewogenheid verhouden zich de Zwitsers (met uitzondering dan voor Giacometti,
de rusteloze, dromerige graver naar de verscholen beweging in het orga-
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nisme van wezens en dingen) als intuïtief tastende speurders naar de geometrische
wetten in stof en ruimte. De tegenstelling springt fel in het oog; ze wekt ook de indruk
dat Zwitserland veel inniger in het vooruitstrevend spatiale denken van vandaag
betrokken is.
Er drukt een zeer traag evolueren op geheel de Duitse beeldhouwkunst. Slechts
het expressionisme blijft herkenbaar als een waarlijk volgroeide, niet aflatende
onderstroming: van de moraliserende Ernst Barlach (geb. 1870) en de pathetische
Käthe Kollwitz (geb. 1867, gest. 1945), over het tot neo-classicisme verwaterde
expressionisme van Wilhelm Lehmbruck (geb. 1881, gest. 1919), Georg Kolbe (geb.
1887, gest. 1947) en Gerhard Marcks (geb. 1889), tot het gevoelige abstraheren
der menselijke gestalte bij Bernhard Heiliger (geb. 1915) en zelfs met een echo in
de non-figuratieve composities van Karl Hartung (geb. 1908). In deze samenhang
verrast de fel door de negerplastiek beïnvloede houtsculptuur van de schilder Karl
Schmidt-Rottluff (geb. 1884) door haar ongetaande levendigheid en de a.h.w.
bezonken wijsheid in de expressies. Een openbaring is beslist het werk van Brigitte
Meier-Denninghoff (geb. 1923) die bij Moore en Pevsner heeft gewerkt: ijle structuren
van geritmeerd opgestapelde messingstaven, met vertinningen aan elkaar gehecht.
Over het algemeen treft de Duitse inzending door een bijzondere feeling voor de
materialen, vooral voor ijzer, beton en koper. Dit maakt zelfs het wat te behaagziek
geworden werk van Joseph Jaekel (geb. 1907) en Ewald Mataré (geb. 1887) nog
enigszins genietbaar.
Fritz Wotruba (geb. 1907) blijft het Oostenrijkse forum domineren. Hij is
ontegenzeggelijk één der persoonlijkste en echtste plastici van onze tijd. Soms
hoekige, soms mummi-achtig gelede figuren, immer door een geheimzinnige adem
doorzinderd, drukken in steen, brons of cement zijn krachtdadige zin voor het houwen
der materie uit. Een interessant reliëf-beeldhouwer, Heinz Leinfellner (geb. 1911),
bevestigt, met zijn in een spanning van horizontalen en verticalen geëvoceerde
figuren, het klassiek geworden woord dat het reliëf de pregnantste vorm van grafiek
is. Van de belangwekkendste jongeren Josef Pillhofer (geb. 1921) en Wander Bertoni
(geb. 1925) lijkt de laatste de boeiendste: een mooi Icarus-beeld, opgebouwd uit
parafraseringen op de aanbeeld-vorm, en een fascinerende keramische groep van
witte, zwarte en rode zuiltjes.
Vermoedelijk heeft het communicatieve temperament van Max Bill (geb. 1908)
er veel toe bijgedragen dat de plastisch-ruimtelijke ideeën welke aan het Bauhaus,
onder impuls van Moholy-Nagy, ontkiemden, een zekere bloei beleven in het huidige
Zwitserland. Een zich ritmisch en melodieus in de vrije ruimte ontplooiende vorm
gelijk hijzelf er verscheidene ontwierp als uitingen van wat hij ‘concrete kunst’ noemt,
is ten slotte slechts één aspect van de in bewegingen en metingen opgaande
belevenis der ruimte, zoals de overtuigende, toverachtige paal-figuren in lavasteen
van Hans Aeschbacher (geb. 1906) er een ander vertegenwoordigen. Of zoals de
rilde skeletten die Walter Bodmer (geb. 1903) samenvlecht uit een overvloed van
metaaldraden welke amper méér durven zijn dan ingebeelde lijnen.
Jean-Georges Gisiger (geb. 1919) is een bij de Franse Espace-groep aanleunend
‘plasticien’ die zich vooral op een integrale samenwerking met architecten toelegt
en als zodanig een ware omwenteling in het contactgebied bouwen-beeldhouwen
aan het uitlokken is. Het éne ijzerbeeld, Totem, dat hij in
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Middelheim exposeert, kan, ondanks zijn geslaagd samenspel van meetkundige
curven en rechten, dan ook niet volstaan om een juist oordeel over deze interessante
experimenteerder te vellen. Tot de hoogtepunten van geheel deze IVe Biënnale
hoort ook de Rhythmische Piano van Walter Linck (geb. 1903), een vrij omvangrijke
constructie van zwarte stangen en wit en rood gekleurde bollen, die de bezoeker
in beweging kan brengen en waarvan géén kinderlijk-eerlijk gebleven oog de bekoring
zal loochenen.
Die constructie van Walter Linck werd te midden van een groot grasplein uitmuntend
gesitueerd, - iets wat spijtig genoeg van de meeste beelden niet gezegd kan worden.
De opstelling der werken, - ziedaar nog een zeer zwakke kant van de
Middelheim-organisatie. Precies in dit verrukkelijke park met zijn talloze
mogelijkheden kwetst de al te passieve en willekeurige plaatsing de naar een
wezenlijk geordende ruimte verlangende blik. De inrichting van een tentoonstelling
- of van museumzalen - is een kwestie van lay-out, zoals de vormgeving van een
boek, maar dan drie-dimensionaal, en het staat buiten discussie dat dit enkel het
werk kan zijn van één individu - en niet van een comité - dat iets in zich behoort te
hebben van een feilloos plastisch ziener, van een gevoelig schaal-meter, van een
dichter. Een expositie dient overigens, zeker waar de moderne kunst de inzet vormt,
altijd iets méér te zijn dan een alledaagse voorschoteling van documenten, - zij
behoort zich te manifesteren als een harmonische compositie van vormen, lijnen
en kleuren, als een waarachtig gecreëerd ruimtelijk feest voor de visuele behoefte.
Het is begrijpelijk dat bij zulk een taak zich vele moeilijkheden voordoen. Eén
voorbeeld is in dit opzicht al revelant: Dynamische Projectie op 30°, de heerlijke
‘machine’ van Antoine Pevsner, heeft men van het Musée d'Art Moderne te Parijs
slechts kunnen lenen met de uitdrukkelijke belofte dit werk in het volledig afgesloten
paviljoenzaaltje onder te brengen. Daar staat dit meesterwerk allerongelukkigst,
terwijl het op de vlakte van een glad gazon als een triomf-signaal zou hebben geprijkt.
En er zullen ook nog wel talrijke andere consideraties - menselijke consideraties
die in een officieel initiatief steeds hun rol spelen - remmend inwerken op het
plaatsingscomité. Doch vormen die alle tezamen wel zulk een verlammende macht,
dat men er zelfs niet bij benadering in slaagt dit fraaie natuuroord, met het bezonnen
verspreiden der beelden als complementerende of contrasterende accenten, te
organiseren tot een pleisterplaats waar de mens, bevangen en vervoerd, het wonder
van het scheppen kan komen bevroeden?
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Literaire kroniek
Woorden van brood
de poëzie van Guillaume van der Graft
Huub Oosterhuis
Het hart heeft aan het hart gezegd:
ik heb mij tot u toegelegd.
Nu wil ik mij aan u toeschrijven.
Maar wat er onder woorden komt
gaat altijd in de taal vermomd,
daarom: gij moet mijn ziel inlijven.

POëZIE, wat is dat eigenlijk, en wat is een dichter? Moet men uitvoerig op deze
vragen ingaan, voordat men het recht heeft de poëzie van een dichter in te leiden?
Gelukkig niet. Een bevredigend antwoord is namelijk niet te geven. Natuurlijk is er
veel te zeggen over het wezen van poëzie. Natuurlijk is er wel een typering te geven
van ‘de’ dichter, waarin vele dichters zich zullen herkennen. Maar juist dan ervaart
men dat het eigenlijke niet te zeggen is, dat het geheim van de poëzie zich aan
iedere definitie onttrekt. Het gedicht is zijn eigen definitie. Waarom het mij boeit en
ontroert, waarom het mij aanspreekt en verovert, of waarom ik er aan voorbijga, het
afwijs - uiteindelijk weet ik dat niet. Maar dat ik het versta en liefheb, dat weet ik
zeker. En dat is in zekere zin genoeg.
Van de poëzie van Guillaume van der Graft houd ik inderdaad erg veel. Onder
de dichters van na de tweede wereldoorlog, voorzover ik die ken, weet ik niemand
te noemen die mij zo heeft aangesproken en steeds weer aanspreekt. Niemand die
zo trefzeker uitzegt wat ook mij vervult, niemand die mij zo klaar en krachtig te
zeggen weet, wie wij zijn, waarheen wij gaan, met onze liefde voor het leven in deze
tijd, en wat er tussen mensen aan liefde en gemeenschap mogelijk is. Hij spreekt
als een oudere broer, die veel gezien heeft en het mij nu doorvertelt om mij ook
groot te maken, en hij doet het zo menselijk en zo zeker, dat ik wel geloven moet.
‘De dichters alleen zeggen de waarheid / die onbedwingbaar is’, heeft hij zelf eens
geschreven. Zijn poëzie is sterk en dwingend, men moet wel binnentreden in de
wereld die zij onthult. Er is veel over te zeggen. Ik wil alleen het wezenlijkste thema
aanduiden, aandacht vragen voor wat mij schijnt de diepste zin van zijn poëzie en
zijn zending.
In ieder gedicht woont een mens die om een ontmoeting vraagt, die beluisterd
en begrepen wil worden in de geheimen die hij mij toevertrouwt. Een gedicht is de
ruimte van een menselijk hart. Ik mag er binnengaan, maar niet dan door de liefde
gedreven. Ik mag raken aan het innigste van de ander, vermoeden wat er in hem
leeft en ademt, als ik tenminste bereid ben mijn hart voor hem open te stellen, te
luisteren en te ontvangen. Dan, langzamerhand, word ik binnengevoerd in zijn
wereld, om er zijn leven mee te leven, om er met hem te lijden en te worden verlost,
om er samen met hem te verwachten, te geloven en te zien.
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Voor en in naam van allen, die iets van zijn leven hebben meegeleefd, schreef
Guillaume van der Graft in zijn laatste bundel Woorden van brood het volgende
gedicht:
Tien jaar geleden was ik dood
maar nu ben ik levend geworden
het is nog maar een begin
dat mij te binnen schoot
woorden
vrijheid en lente
en andere namen
samenzijn
maar woorden zijn het begin
zij binden de strijd aan tegen
de nacht en zijn molenwieken
zij laten de vogel Licht
los uit de kooi van de dromen
zij komen zelf onverwacht
over het water vliegen
vrijheid en leven
en andere namen
samenzijn
ik ben heel lang dood geweest
en ik weet nog niet zeker
of ik al levend ben
het leven is met geen pen
waar ook ter wereld beschreven
maar ik noem het bij name
vrijheid en liefde
samenzijn.

Tien jaar geleden, in 1946, debuteerde hij ‘in ballingschap’. (In exilio noemde hij zijn
eerste bundel.) Sindsdien is hij levend geworden, mens geworden als Abraham die
werd weggeroepen uit zijn ‘oerstad in tweestromenland’, om een groot volk te worden
en het land van Gods belofte te vinden. Het is een zware tocht geweest en zijn
poëzie uit de laatste jaren spreekt daarvan; ‘en ik weet nog niet zeker / of ik al levend
ben’. Maar het is juist de worsteling om het leven, die het samenzijn met de mensen
zo zinvol maakt, in de ‘stad wit als rijst / aan de andere kant van de zon’, waar hij
leven en spreken mag in ‘woorden van brood’.
Een ‘discussie met de mythe’ noemde Ad den Besten de poëzie van Guillaume
van der Graft. De mythe, dat is de werkelijkheid van het volstrekt aardse, de
zelfgenoegzame geslotenheid van het oergegeven, het kogelronde zijn; de cirkelgang
van de natuur, de perfecte wanhopige afheid van het natuurlijk levensverband. De
mythe, dat is ‘het sprookjespaleis / van het leven dat rust in zichzelf’. Het is de illusie
van de onverantwoordelijkheid, de naamloosheid; de leugen van het geborgen zijn
in de samenhang en het ritme van alles wat ‘gebeurt als een herhaling’. Het is een
‘levenslang verleden’, een leven zonder toekomst, zonder vergezicht. Leven dat
geen keus vraagt, geen beslissing toelaat, geen gemeenschap maakt; vensterloos,
vrijheidsloos. De mythe is een huizen in ‘diepzeegehuchten’, een ‘vluchten in de
moederschelp’. Ei en vis zijn haar symbolen, de zee vooral, het water, dat oerelement
bij uitstek. De mythe, dat is de wereld, die nog niet is aangesproken door de levende
God.
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't lichaam een weekdier van de lust
en het bestaan de dunne kust
waar steeds het leven over spoelt
dat met zichzelf de dood bedoelt;

Dit is zijn vaderland van nature. En uit deze wereld is hij weggeroepen. In het
machtige ‘Aangaande Abraham’, het slotgedicht van zijn voorlaatste bundel Vogels
en vissen, herleeft de dichter op zijn eigen wijze de roeping van de vader van ons
geloof.
Een stem doorbrak de stomme ring
van het bestaan waarin hij was
besloten, hij wordt waterpas
geschoven op de lange baan
waarlangs hij voortaan voort zal gaan.

Ondragelijk zwaar is deze uittocht, want hevig de hang naar het verleden met zijn
geborgenheid als in de moederschoot; kwellend sterk de bekoring om het bestaan
te ontvluchten, om als de vissen weg te schieten in het ‘grondwater van de dood’,
de onbewuste naamloze veiligheid van de diepzee. Een zich losscheuren is het,
een losgerukt worden uit alle bindingen en zekerheden. Een voortgaan met
neergeslagen ogen, nachten lang. Geloven tegen alles in. Dat is geboren worden,
om mens te zijn: ‘wie eenmaal ging op weg / zal weten dat ik waarheid zeg’. Maar
het is een gang naar de vrijheid, naar liefde en samenzijn, naar de werkelijkheid
van een verloste mensheid, die reeds doorbreekt in de laatste verzen van dit gedicht,
doorklinkt in de krachtige spanning van deze taal:
Nog klam van het geboortezweet,
blind als een vogel die niet weet
hoe hij zich eenzaam redden moet
buiten de banen van het bloed,
ademt hij diep de vrijheid in.
De wereld staat aan haar begin.

Een telkens terugkerend symbool van mythe, oergebeuren en verleden, is in zijn
poëzie het water, het eeuwige oneindige water, bron en oorsprong van het leven.
In het radiostemmenspel Deep River dialogeert de dichter met het water: ‘Ik heb
me van je losgemaakt. Ik ben geboren, ik ben mens geworden. Ik ben geen vis
meer, dat is lang geleden. Vroeger, ja vroeger! Maar vroeger en nu, dat is water en
vuur’. De stem heeft geklonken, hij heeft een naam gekregen, die hij niet ‘met
zeeschuim kan bedekken’, en door Christus, ‘licht in de buik van de vis’, is hij verlost
tot de beleving van zijn diepste wezen: mens zijn voor God. In Christus' dood is de
mythe bevrijd tot de vreugde van het nu en de toekomst; en de Heer die over het
water liep, ‘die draagt het water / onder zijn voeten’, heeft het grondwater van de
dood verlost tot zijn diepste zin: doopwater te zijn, moederschoot ten eeuwig leven,
bron van ons heil. En daarom:
ik ben alluviaal
langzaam ontsta ik uit water
--ik word nog dag en nacht
geboren op grote schaal.
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Zo zien wij hem, nieuwe mens, in een wereld staan die pas begonnen is met hem;
en zo zien wij hem als de eerste van zijn volk aan de grenzen van het beloofde land.
Met het gedicht ‘De verspieder’ opent zijn laatste bundel. Het is alsof hij plotseling
bevreemd en verrukt voor een vergezicht staat van licht,
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een nieuw land, een nieuwe aarde. En met nieuwe ogen ontdekt en erkent hij de
ware gedaante der dingen:
- de hogere lucht van Kanaän
glinsterend van belofte
woei door mijn haar en mijn keel
er werden spreekwoorden zichtbaar
tongen van daglicht
en ik heb heelhuids gewandeld
tussen huizen van glas
er werd vurig gelachen, ik zag
in het gras bomen spelen
en mensen omhoog in de hemel

Het is dit land, deze wereld, die wij met hem worden binnengevoerd - maar niet dan
door de liefde gedreven - om er met hem te geloven en te zien. Want hij is als dichter
verlost en herboren; en dichter zijn, dat is voor hem veelvoudig zijn, volk zijn, geboren
worden ‘op grote schaal’. Al degenen, aan wie hij zich heeft toegeschreven, die hem
in de vermomming van zijn woorden hebben aanvaard en zijn ziel bij zich hebben
ingelijfd, zoals hij eens gevraagd heeft - zij allen trekken achter hem aan, om deze
nieuwe aarde te bewonen.
hoe overzichtelijk licht en gelukkig
ziet alles er uit

Hier kan en mag hij het leven ‘bij name’ noemen, dat is: het uitzeggen zoals het
werkelijk is, het openleggen tot op zijn kern; het leven raken daar waar het
mensenleven is, volheid van mysterie. Het is de mensen tot gemeenschap maken,
tot zichzelf brengen, voeden en bevestigen. Het is: het leven zin en betekenis geven,
stichten en in stand houden. En de taal gebruiken in zijn oorspronkelijke, scheppende
functie: dichter en priester zijn, vader en broeder zijn en vriend. Het is uiteindelijk
niets anders dan kerk maken, het koninkrijk Gods planten onder de mensen, Christus
noemen die de Geest uitdeelt.
gij laat uw zon niet opgaan
over de keerzij van het leven
--Want lijfelijk zijt ge aanwezig
oneindig verdeeld en steeds dezelfde
het vlees wordt steeds meer woord.
--gij wint zonder moeite
de wijsheid terug uit te maan
het leven terug uit de dood
uw naam is met wijn geschreven.
--uit ja en uit nee is het pasen geworden
uit vlees en uit licht is het lichaam geschapen
waarin wij, uw kinderen
ademen, dansen en zijn.

Dit betekent het, dat hij levend is geworden, en ‘het is nog maar het begin / dat mij
te binnen schoot’.
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Wie de poëzie van Guillaume van der Graft in zich heeft opgenomen en diep heeft
verstaan, kan zich soms afvragen, of velen zich niet laten verleiden tot een al te
eenzijdig zicht op de geesteswereld van onze dagen en de generatie die de toekomst
maken moet. In allen immers die inwendig meeklinken met deze dichter, leeft reeds
een nieuw verlangen, een nieuwe hoop die alle angst en onmacht
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zal overwinnen. En velen moeten van deze nieuwe, overoude geest bezield zijn,
want een dichter leeft niet van de wind, maar van de mensen: wel gaat hij het volk
vooruit, wel is hij de eerste van velen die mag zien en zeggen, maar uiteindelijk
bestaat hij toch bij de gratie van de gemeenschap, en vertolkt hij wat in tallozen,
verborgen meestal en zonder dat zij het zelf goed weten, aan grootheid leeft. Zo
klinken in zijn stem talloze stemmen mee. En ook zelf heeft hij ons gezegd, dat er
‘een vuur met talloze haarden’ brandt, en God zelf ‘loopt als een vuur op aarde’,
want ‘vroeger en nu, dat is water en vuur’. Hoe sterk en schoon moet dan wel de
toekomst zijn.
de gloeiende as van de ziel
herstelt zich tot hitte en vlammen
de ziekte van het verlangen
herkent uw onsterfelijkheid
en woekert tot vreugde voort

Het is vanuit deze zekerheid dat tenslotte een lied geboren kan worden, geheel
gezuiverd en verlost, waarin wij onze vreugde om God-met-ons kunnen uitzingen
en het mysterie van onze verlossing beleven. Wij willen weer zingende gemeenschap
worden, wij zoeken alleen de mens die het ons leert. Wie met hart en ziel durft
geloven in de waarachtigheid van dit ideaal, wie het soms even verwerkelijkt ziet,
hier en daar, zal met grote dankbaarheid de enkele liederen verstaan die Guillaume
van der Graft ons heeft geschonken. ‘Liederen voor de gedachtenis des Heren’
noemde hij ze. Het derde wil ik hier citeren.
Wij krijgen elkander lief
als de bladeren van een boom
de aderen van een stroom
de letters van een brief.
Wij heten dezelfde naam
wij nemen dezelfde loop
langs groene oevers van hoop
wij hebben dezelfde stam.
De vader heeft ons geplant
en de zoon plant ons voort
de heilige geest legt het woord
van God in onze hand.

‘De dichter kan zich in deze ongerijmde wereld slechts op twee wijzen staande
houden: als kluizenaar of als komediant’, zegt Greshoff in een van zijn aforismen.
Kluizenaar noch komediant, maar voorzanger in de kring der mensen is de dichter
hier. Zal hij nog eens die liederen voor ons schrijven, waarin een volk zichzelf kan
vinden en beleven, als in de psalmen, waarin wij kunnen ‘ademen, dansen en zijn’?
Wij zullen ze hem nazingen met heel ons hart. Maar nu reeds, schijnt het mij, is hij
de stem van het schoonste dat in velen leeft. De dichter die ons heeft gezegd wie
wij zijn, die ons gewezen heeft op ‘een roeping die dronken maakt’. In wie wij iets
van de blijde boodschap van het Christendom mogen beluisteren, sinds hij van
zichzelf getuigen kan:
Wij geloven met hart en ziel
het hart en de ziel van hem
die brak in onze stem
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en opstaat uit onze keel.
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Wetenschappelijke kroniek
W. de Rop
Atmosferische Energievormen
MET Anton Zischka kunnen we de lucht als het meest alomtegenwoordige in ons
leven beschouwen. Tegenover de ‘zee van lucht’ zijn alle oceanen klein, zij is de
meest natuurlijke van alle wegen, een weg die tot in elk huis, tot in elk van onze
miljarden lichaamscellen voert.
Lange tijd scheen de atmosfeer geen geheimen te bevatten en daardoor ontdekte
Johann Baptist Helmont pas in 1610 dat lucht bij de ademhaling dezelfde rol speelt
als bij de verbranding van een vlam. In 1641 ontwierp Otto von Guericke een
luchtpomp en maakte daarmee het scheppen mogelijk van een ‘atmosfeer’ die buiten
de ‘natuurlijke’ ligt. Deze uitvinding betekende de ontdekking van een nieuwe wereld
vol schatten, een wereld die wij thans even willen verkennen, echter vanuit een
meer fysische gezichtshoek.
Met het begrip atmosfeer bedoelen wij in de loop van deze korte uiteenzetting
het niet-homogeen anisotroop gasvormig omhulsel dat de aardbol als een ellipsoïde
omsluit. Deze vorm wordt veroorzaakt enerzijds door de afplatting van de aardbol
aan de beide polen en door de aardrotatie anderzijds. Theoretische beschouwingen
leren dat de gemiddelde dikte van de atmosfeer zowat 1200 km moet bedragen.
De dikteverandering is te wijten aan een getijdenwerking die veel gelijkenis vertoont
met die wij kennen voor oceanen en zeeën.

Troposfeer
De laag nabij het aardoppervlak, die voor ons het meest directe belang heeft, is de
troposfeer of de weersfeer. Haar dikte is veranderlijk met de plaats op aarde. Op
de evenaar reikt ze tot 30 km hoogte, aan de polen ongeveer tot 7 km terwijl op
onze breedte (50° N.B.) gemiddeld 12 km wordt gemeten. Haar grensvlak met de
bovenliggende stratosfeer noemt men tropopause; het vertoont permanent een
golfkarakter, vooral in de buurt van meteorologische ‘fronten’. In de troposfeer spelen
zich alle weersverschijnselen af. Deze staan, zoals bekend, in nauw verband met
de verdeling der ‘drukgebieden’ en ‘luchtbronnen’. De vorming van reusachtige
luchtmassas, min of meer homogeen, is een der essentiële karakteristieken der
algemene atmosferische circulatie. Het bestaan van ‘bronnen’ d.w.z. gebieden waar
deze massas worden geconstitueerd, is duidelijk geworden door een systematische
analyse van weerkaarten en aerologische peilingen uitgevoerd met ballons.
Vooraf dient opgemerkt dat de karakteristieke eigenschappen van een bron
o

afhangen van de intensiteit der zonnestraling, van de t en de aard van het
aardoppervlak. Opdat een luchtmassa de eigenschappen van een bron aanneme
en daardoor kwasihomogeen worde, is vereist dat de lucht gedurende een voldoende
lange tijd op dezelfde plaats blijve. Dit zal bij voorbeeld het geval zijn in een
anticycloon. (Een anticycloon of barometrisch maximum is een meestal
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omvangrijk gebied met barometerstanden hoger dan 1 atmosfeer of 760 mm Hg.
De wind is er gewoonlijk zo zwak dat men de luchtmassa kan beschouwen als zijnde
in rust; in dit geval heeft de lucht de tijd en de gelegenheid om de eigenschappen
van de plaats over te nemen. Een quasi-stationaire anticycloon wordt daarom als
een ‘natuurlijke bron’ aangezien.
Als natuurlijke warme luchtbronnen staan bekend het Azorenhoog en de
anticycloon der Hawaï-eilanden, terwijl het permanent hogedrukgebied over Siberië
een natuurlijke koude luchtbron uitmaakt.
Verplaatst 'n luchtmassa zich weg van de bron dan blijft haar invloed op het weer
niet dezelfde gedurende heel de lengte van het parcours, integendeel, de fysische
eigenschappen veranderen.
Dat de bodemgesteltenis een storende invloed kan uitoefenen blijkt b.v. uit het
volgend feit. De afkoeling van de lucht, nabij de grond, te wijten aan de ijskap van
de Noordpool, is zodanig dat zich even boven het zeeniveau een barometrisch
maximum instelt. Het bestaat enkel in de onderste luchtlagen; hoger dan 2 km treft
men namelijk het polair minimum aan dat zich aan zijn zuidzijden splitst in twee
afzonderlijke minima: een eerste ten Z.W. van IJsland en een tweede ten W. van
de Aleoeten-eilanden.
De troposfeer staat bekend als de zone van de grote energie-transformaties. Uit
waarnemingen is bekend dat de gemiddelde kinetische energie der luchtstromen
in de loop der jaren maar weinig verandert. De turbulentie (wervelingen) van de
lucht, een proces dat traag en irreversiebel verloopt, veroorzaakt een voortdurend
aan te vullen verlies van kinetische energie. Brunt berekende inderdaad een
2

energieverlies door turbulentie van 5.10-3 kilowatt/m , wat ongeveer overeenkomt
met 2% van het vermogen door de zon aan de troposfeer afgeleverd. Margules
heeft in een kwantitatief gerechtvaardigde theorie aangetoond, dat alleen
transformaties van potentiële en interne energie in kinetische energie een verklaring
kunnen geven omtrent de vorming van luchtstromen in en tussen barometrische
maxima en minima en het voortbestaan van deze stromingen ondanks turbulentie
en wrijving.
Beschouwen we b.v. twee luchtmassas: een warme en een koude, die aan elkaar
raken door een verticaal scheidingsvlak. De thermodynamica leert dat die
begintoestand onstabiel is en niet kan voortbestaan. De warme lucht zal boven de
koude schuiven ingevolge dichtheidsverschillen. Het scheidingsvlak tussen beide
luchtsoorten gaat dus over van de verticale naar de horizontale stand, wat
noodzakelijk gepaard gaat met een beweging der luchtmassa. Het systeem wint
aan kinetische energie, terzelfdertijd neemt de som van interne en potentiële
energieën af. Voor het geval dat deze laatste zich geheel omzetten in kinetische
energie kan men aannemen dat ze voldoende is om aan de hele luchtmassa een
gemiddelde snelheid toe te kennen van 12,2 m/sec. of 17,3 m/sec. naargelang het
oorspronkelijk temperatuurverschil 5° C. of 10° C. bedraagt.
De op de gematigde breedten in contact komende luchtmassas zijn respectievelijk
van tropische en polaire oorsprong. Het scheidingsvlak tussen beide luchtsoorten
wordt ‘poolfrontvlak’ genoemd (benaming ingevoerd door Bjerknes). Met ‘poolfront’
bedoelt men de snijlijn van dit frontvlak met het aardoppervlak. Er is sprake van een
‘warm’ front als men bij het voorbijtrekken van een front overgaat van de koude in
de warme lucht. In het tegenovergestelde geval heeft men te doen met een ‘koud’
front. De meeste cyclonen die W.-Europa doortrekken zijn van frontale oorsprong.
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Een belangrijk fysisch verschijnsel, dat aan de basis ligt van de nog piepjonge
radiometeorologie, is de troposferische energie-absorptie van microgolven (golven
met een golflengte kleiner dan 10 cm). Twee soorten absorpties komen voor. De
moleculaire absorptie in zuurstof en waterdamp. Het zuurstofmolecule bezit een
eigen magnetisch moment dat in wisselwerking treedt met het magnetisch veld van
de opvallende elektromagnetische golf. Voor een golflengte van 0,5 cm bedraagt
de absorptie 10 db/km. Aan de andere kant bezit het watermolecule een elektrisch
dipoolmoment. Het kan in interactie treden met het elektrisch veld van de golf. Twee
absorptiemaxima, eveneens van 10 db/km, zijn bekend n.l. bij de golflengte 0,2 cm
en 1,3 cm.
De absorptie in een neerslaggebied door waterdruppels, sneeuwvlokken of
hagelkorrels kan verlopen door strooiïng of door rechtstreekse omzetting in warmte.
De radiometeorologie maakt gebruik van de z.g. ‘neerslagechos’. Het zijn echos
ontstaan door weerkaatsing van E.M. signalen tegen atmosferische
neerslaggebieden. Twee soorten neerslagen worden zo opgespoord: gelokaliseerde
(onweren en regenbuien), die een grote echo-amplitude veroorzaken, en ruimtelijk
uitgebreide neerslagzones.

Stratosfeer en Ionosfeer
Boven de troposfeer bevindt zich de stratosfeer, een gebied reikend tot 80 km, waar
verticale luchtstromen en waterdamp onbekend zijn. De temperatuur is er afgenomen
tot - 50° C. en blijft overal vrij constant. Een uitzondering dient gemaakt voor de
‘oronosfeer’, een zone rijk aan ozon en stikstof, gelegen tussen 50 en 60 km waar
maximumtemperaturen van 50° C. optreden.
Wij willen thans wat meer aandacht besteden aan de ionisatieverschijnselen die
zich in de atmosfeer op grote schaal voordoen. Lucht is, zoals de meeste andere
gassen, een slechte geleider van de elektriciteit. Het is echter geen ideale isolator.
Zijn gering geleidingsvermogen dankt hij aan ionen waarvan de vorming en evolutie
ongeveer als volgt verloopt. Straling van elektromagnetische, radio-actieve en
buitenaardse oorsprong slaat elektronen los uit luchtatomen en -moleculen. Een
aldus bevrijd elektron zet zich onmiddellijk vast op een molecule (bij voorkeur een
zuurstofmolecule). De twee geëlektriseerde centra (nl. elektron en geëlektriseerd
molecule) omringen zich onmiddellijk met een zeker aantal elektrisch neutrale
3

moleculen, wat z.g. ‘kleine ionen’ geeft. De dichtheid (aantal per cm ) der ‘kleine
3

ionen’ is sterk afhankelijk van de plaats op aarde, ze kan variëren van 80 per cm
3

in stralen tot 300 per cm boven het vrije veld. Tussen 80 km en 800 km is de
atmosfeer buitengewoon sterk geïoniseerd. Dit omvangrijk gebied wordt ‘ionosfeer’
genoemd. Het is verre van homogeen en moet op zijn beurt verdeeld worden in 4
gebieden (in de zin van toenemende hoogte): de D-laag, de E- of Heavisidelaag,
de F1- en F2-lagen of Appletonlagen. Gedurende de nacht zijn zon en zonnestralen
afwezig en verdwijnt de diepliggende D-laag. De E-laag wordt geïoniseerd door een
straling die niet wordt afgebogen door het magneetveld der aarde n.l. het ultraviolet
zonlicht. De ionendichtheid neemt gedurende de nacht sterk af. Wat de F-laag (hoger
dan 200 km) betreft kan gezegd worden dat ze overdag gesplitst wordt in de F1- en
F2-lagen. De F1-laag is gedurende de zomer omvangrijker. Men stelt dus een
verandering vast van ionisatiedichtheid volgens de tijd en de hoogte; er zijn maxima
op sommige hoogten, te wijten aan de verandering van de samenstelling
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van de atmosfeer en aan de verschillende absorpties der onderscheiden gassen.
De ionosfeer speelt ook een zeer voorname rol in het gedrag en de ruimtelijke
voortplanting der elektromagnetische golven. Een der belangrijkste eigenschappen
in dit verband is wel haar terugkaatsend vermogen voor golven van niet te korte
golflengte. Golven met golflengten van 30 km tot 600 m kaatsen overdag terug tegen
de D-laag, 's nachts is deze verdwenen en verloopt de reflectie tegen de E-laag.
De omroepgolven met golflengten tussen 600 m en 200 m weerkaatsen op de Dof E-lagen. Een bekend verschijnsel in dit golflengtegebied is de ‘fading’, het is een
afwisselend sterker en zwakker worden van de ontvangst als gevolg van interferentie
(samentreffen) tussen de golven die de ontvanger bereiken langs de aarde
(bodemgolven) en deze weerkaatst op de ionosfeer. Deze is onderhevig aan
schommelingen, vandaar de sterkteverandering der gereflecteerde golven.
Wanneer een elektromagnetische golf in een geïoniseerd gas binnentreedt, brengt
zij de ionen in trilling, en dit geeft aanleiding tot twee belangrijke verschijnselen: een
verandering van de diëlektrische constante van het milieu en een energie-absorptie.
Op de eerste plaats gaat alles zich afspelen alsof de brekingsindex (n) bij de
voortplanting van een elektromagnetische golf door het geïoniseerd midden
afhankelijk is van de trillingsfrequentie (f). Het mathematisch verband tussen
brekingsindex (n), ionisatiedichtheid (N) en frequentie wordt uitgedrukt in een vrij
eenvoudige formule:
De breking zal dus afnemen naarmate de ionisatie verzwakt ('s nachts) en de
frequentie vergroot (golflengte verkort). Sommige golven zullen 's nachts verder
gelegen punten kunnen bereiken terwijl andere (vanaf en beneden een zekere
golflengte) zich ongebroken door de ionosfeer zullen boren (denk aan T.V.- en
radargolven) om aldus veel gelijkenis te gaan vertonen met gewone lichtgolven. De
frequentiebovengrens van de aan de ionosfeer gereflecteerde golven is niet vast
bepaald daar deze o.a. afhangt van de laagdikte der ionosfeer, grootheid die
verandert met de tijd en de plaats op aarde. Op het middaguur ligt die grensfrequentie
in de buurt van 30 MHz (λ = 10 m). Golven met golflengte korter dan 10 m noemt
men ‘ultrakort’, voorkomend als bodemgolf hebben ze een geringe dracht. Over
deze laatste zal, in verband met buitenaardse invloeden, meer gezegd worden in
een volgend artikel, dat wij hopen te wijden aan het probleem der microgolven.
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Wetenschappelijke kroniek
Het Atoom
Een belangwekkende internationale tentoonstelling
Mr. H.C.M. Edelman
WANNEER dit blad verschijnt, zal op Schiphol de internationale tentoonstelling ‘Het
Atoom’ in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Juliana door Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard, in zijn functie van Voorzitter van het Ere-Comité, officieel
zijn geopend. Tot en met 15 september zal zij het bezoekerspubliek - dat naar men
verwacht zeer groot zal zijn - in staat stellen wegwijs te worden in al datgene, wat
de atoomwetenschap en -techniek in het jaar 1957, met name op vreedzaam terrein,
hebben bereikt.
Deze tentoonstelling, waaraan tal van landen door middel van inzendingen hun
medewerking verlenen, is een uitzonderlijke manifestatie, welke ten volle waard is
op deze plaats aandacht te verkrijgen.
Het behoort tot het spraakgebruik van onze dagen te zeggen, dat het atoomtijdperk
voor de deur staat. Maar met nog méér recht misschien kan men beweren, dat de
wereld de drempel van dit tijdperk reeds heeft overschreden en het reeds is
binnengetreden.
***
Wanneer wij de betekenis van deze atoomtentoonstelling groot noemen, dan is dat
vooral, omdat zij de bezoekers er diep van zal doordringen, dat die intrede in het
atoomtijdperk iets is, wat ons allen ten zeerste aangaat en wat voor ons allen van
het grootste gewicht zal zijn. Maar een van de belangrijkste facetten van deze
tentoonstelling is wel, dat zij de mogelijkheid opent voor het doen verdwijnen van
vele misverstanden in brede lagen van de samenleving.
Het besef, dat de kernenergie iets is, wat ons allen aangaat is reeds in brede
kringen levendig. En het mag zeker geen misverstand genoemd worden. Wel is dat
echter het geval met tal van gevoelens, welke dit besef pleegt wakker te roepen.
Deze gevoelens treden veelal aan de dag als een meer of minder vage vrees voor
de rampzalige gevolgen voor het mensdom, welke uit het militaire gebruik van de
kernenergie - in kernwapenen als atoombom, atoomgeschut, en atoomraketten voortspruiten. Niet, dat wij deze rampzalige gevolgen willen verdoezelen of zelfs
loochenen - waarom zouden wij? - maar zij mogen de brede massa niet het uitzicht
benemen op de, niet geringe, zegenrijke gevolgen, welke uit een vreedzame
toepassing van de kernenergie voortvloeien. En dat is tot op heden maar al te veel
het geval.
Er zou hier een parallel te trekken zijn met het verkeer. In Nederland is over het
verkeer wel gesproken als over volksvijand nr 1 en inderdaad is het aantal
slachtoffers van het verkeer zeer groot. Doch dit zal er wel niemand toe brengen,
de ogen te sluiten voor de ontzaglijke betekenis, welke het verkeer voor de moderne
samenleving heeft.
***
De betekenis van de kernenergie zal vooral gelegen zijn op het terrein van de
energievoorziening. Want op dit voor de moderne, geïndustrialiseerde samenleving
zo bij uitstek belangrijke terrein worden wij bedreigd door een waar-
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lijk benauwend tekort aan grondstoffen, waaruit deze mechanische energie te winnen
is, aan steenkolen en aardolie.
Het jaarlijkse energieverbruik in de wereld komt heden ten dage naar schatting
overeen met de energie, gewonnen uit ongeveer twee miljard ton steenkool. Het
leeuwenaandeel van deze energie is afkomstig van het in de fossiele brandstoffen
kolen en olie opgehoopte arbeidsvermogen, zonne-energie in eerste instantie. Bij
het zich voortdurend versnellende tempo van de industrialisering der wereld is een
energietekort geen schimmig spookbeeld, maar een naderbijkomende werkelijkheid.
De fossiele brandstoffenvoorraden toch zijn op aarde - in hoe ruime hoeveelheden
ook voorkomend - zeker niet onuitputtelijk. En er is in het geheel geen buitensporig
grote fantasie voor nodig om zich een beeld ervan te vormen, tot welke noodlottige
gevolgen voor de moderne samenleving een nijpend tekort aan mechanisch
arbeidsvermogen zou leiden.
Het is hier, dat men de hoop gevestigd heeft op de atoomkern als de nieuwe
aanvullende energiebron voor de toekomst. De energie, vrijkomend bij de splijting
van atoomkernen van uranium, is in staat ons - evenals steenkool en olie - van
electriciteit te voorzien. Zij is in staat energietekorten op te vangen en de wereld
onafhankelijker te maken van de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen.
***
Een reusachtige Doos van Pandora, waarin de geheimen van het atoom verborgen
zitten, zo heeft men, niet onaardig, de geweldige kubusvormige, met aluminium
beklede hal, waarin de atoomtentoonstelling op Schiphol is ondergebracht, reeds
genoemd. En het eerste geheim, waarmee zij de bezoeker vertrouwd zal maken in de eerste van het viertal afdelingen - is het geheim van de energiewinning. Vele
eeuwen lang heeft de mens alleen maar de beschikking gehad over de spierkracht.
Welnu, die spierkracht zal de tol zijn, welke de bezoeker voor de inwijding in het
geheim zal hebben te betalen: om binnen te komen zal hij een draaihek in beweging
moeten brengen en een apparaat zal hem laten zien, dat daar energie,
arbeidsvermogen voor nodig is.
Nu aanschouwt hij de lijn van de historische ontwikkeling, van de vuisthamer der
praehistorie, via tredmolen, wind- en watermolen, tot de moderne stoommachine
en de dieselmotor. Het benauwende probleem van het potverteren van de fossiele
energiebronnen stormt op hem af: de dreiging van de groeiende energiebehoeften
en de slinkende voorraden.
Dan is het ogenblik daar, dat het atoom een oplossing in het vooruitzicht stelt.
Een kleine, populaire en aanschouwelijke leergang doet de bezoeker nader kennis
maken met dat atoom. Suggestieve uitbeeldingen naast exacte gegevens leren hem
de bijzonderheden van het atoom en zijn opbouw kennen. Hij moet dwars door een
model van een atoom heenlopen. Een model met een middellijn van acht meter,
waarbij twee neonbanen de electronenbanen om de atoomkern heen verbeelden.
Hij leert de elementaire bouwstenen van de atoomkernen kennen en de 92
scheikundige elementen, waaruit de stoffelijke wereld is opgebouwd, met hun
isotopen.
Drie historische taferelen beelden dan de ontwikkeling van de natuurwetenschap
uit: Demokritos, de alchemist en Madame Curie, die het wonder der radioactiviteit
ontsluierde, een wonder waarvan aanvankelijk alleen de natuur het monopolie
scheen te bezitten, maar dat later ook de mens tot stand leerde brengen bij het doen
ontstaan van de kunstmatige radioactiviteit.
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De les der historie is nu geleerd en de bezoeker wordt van aangezicht tot aangezicht
gesteld tegenover de levende werkelijkheid: een in werking zijnde kernreactor. Deze
kernreactor - een z.g. ‘swimming pool’- of bassin-reactor - is het glorievolle pronkstuk
van de atoomtentoonstelling. Hij is door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen in Amerika aangekocht en zal, na de sluiting van de tentoonstelling
te Delft opgesteld en gebruikt worden ten behoeve van het Nederlandse hoger
onderwijs. Zijn naam ontleent dit reactor-type aan het feit, dat hij is ondergebracht
in een, vele tonnen wegende, met zuiver water gevulde, stalen kuip, die vier meter
diep in de grond steekt. Een reactor, die zonder enig gevaar te naderen is, daar het
water de straling reflecteert. Een blik van boven af in het bassin doet de bezoeker
het wondere verschijnsel aanschouwen van de merkwaardig-lichtende blauwachtige
gloed, welke het Cerenkow-effect wordt genoemd. Behalve met deze ‘levende’
reactor kan de bezoeker, door modellen en afbeeldingen, kennis maken met andere
reactortypen, zoals o.m. de bekende Britse Calder Hall-reactor, die reeds electrische
stroom levert aan het Engelse openbare electriciteitsnet.
Maar electriciteit is niet het enige van de zegeningen van het ‘vreedzaam atoom’.
In het isotopen-laboratorium, het ‘hot lab’ en in het isotopenpaviljoen wordt hem
getoond, hoe men zich tegen de radioactieve straling beveiligt en hoe geneeskunde,
landbouw en industrie van diezelfde straling de zegenrijke vruchten weten te plukken.
Hier wordt hij geconfronteerd met de ‘dag van morgen, die nu al begonnen is’.
***
Een ander zegenrijk geschenk van het atoom aan het mensdom, het electron, vraagt
in een volgende afdeling zijn aandacht. Electronica, dat betekent radiocommunicatie,
televisie, radar, electronenmicroscoop, de indrukwekkende electronische
rekenmachines en de spookachtige apparaten voor afstandsbediening, welke voor
het bedrijven van reactoren vrijwel onmisbaar zijn. Een andere wonderwereld, die
reeds ten volle de wereld van de bezoeker is.
De bezoeker bepaalt zelf, hoe diep hij wil afdalen in de geheimzinnige wereld van
atoom en atoomkern: er zijn filmzaaltjes, waar om het uur instructieve films vertoond
worden, zaaltjes, waar populaire voordrachten gehouden worden, en een leeszaal
met een bibliotheek over het onderwerp ‘het atoom’.
Een leerzame vergelijking wordt de weetgierige bezoeker als het ware
opgedrongen: de vergelijking van de ontwikkeling van de atoomwetenschap en
-techniek met die van een halve eeuw luchtvaart. Het is een goede gedachte van
de organisatoren van deze atoomtentoonstelling geweest er ook een kleine
tentoonstelling van de luchtvaarthistorie bij te betrekken, waar o.m. copieën van
historische vliegtuigen getoond worden.
***
En het slot? Een bezoeker met een hoofd vol van een overweldigende hoeveelheid
indrukken. Waar moet hij heen? Zich blindelings storten in de overstelpende drukte
van het verkeersplein vóór de uitgang? Neen, hij wordt eerst voorzichtig geleid in
een aangenname, rustige omgeving, die noopt tot mijmeren en dromen. Aan de
rand van een in voortdurende beweging zijnd water, waar een grote slinger rustig
maar onverstoorbaar de seconden wegtikt en waar twee enorme afbeeldingen aan
de wanden hem de polen laat zien waartussen de ontsluiting van het atoom zich
heeft voltrokken, de bouw van de pyramide en de atoomcentrale van Calder Hall.
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Godsdienstige kroniek
Studiedagen Nederlandse Vroomheid
M. Smits van Waesberghe S.J.
EEN terugblik op de 4e zitting van de Studiedagen voor de Geschiedenis van de
Nederlandse Vroomheid is gerechtvaardigd, omdat dit samentreffen zonder twijfel
als bijzonder belangrijk beschouwd mag worden.
Voor dit congres had men om praktische redenen in plaats van de sobere sfeer
van de Abdij van Berne het landelijk-rustige ‘Bouvigne’ gekozen, dat prijkte in de
bloesem- en bloemenpracht van twee zonnige voorjaarsdagen. De data waren 26-28
april. De gastenlijst telde ruim 70 deelnemers.
Als onderwerp was gekozen: De katholieke vroomheid in de Nederlanden
gedurende de 19e eeuw. De voorzitter van het Werkcomité verklaarde in zijn
openingsrede, dat deze keuze moeilijk en riskant was geweest, maar dat tenslotte
de ‘actualiteit’ van het onderwerp de doorslag had gegeven. ‘Het feit ligt er’, zo
vervolgde hij, ‘dat wij ons vanuit onze moderne bewustwording afvragen: hoe leefden
onze voorouders, hoe dienden zij de Heer, wat betekenden voor hen de verschillende
religieuze praktijken, hoe sloegen zij de brug tussen kerk (hier speciaal bedoeld in
de zin van kerkgebouw) en wereld, hoe verdiepten zij hun vroomheid, als zij zich
tot iets méér getrokken voelden, hoe gaven zij het christelijke antwoord op de noden
van hun tijd, hoe beleefden zij de dingen, die ons nu in het kerkelijke leven zo
dierbaar zijn geworden: de gemeenschap van het volk Gods, de liturgie, het
apostolaat. Onze voorouders hebben zonder meer het recht dat wij op deze vragen,
de vraag naar hún christelijke levenshouding en levenspraktijk, een zo zuiver
mogelijk, aan objectieve normen getoetst en met wetenschappelijke nauwkeurigheid
afgewogen antwoord geven’.
Het is natuurlijk vermetel te zeggen, dat op deze Studiedagen dat antwoord met
volledige duidelijkheid en beslistheid gegeven is. In de loop van het samenzijn bleek
juist hoeveel aspecten belicht, onderzocht en naar waarde geschat moeten worden;
hoe gering onze kennis van het tijdsgebeuren in dit allernaaste verleden in feite (al
nog?) is; en hoe voorzichtig men moet zijn, vooral als men een generaliserend
oordeel wil uitspreken. Maar ontegenzeglijk staat vast, dat alle aanwezigen op de
Studiedagen een verdiepte en verrijkte kennis van de 19e-eeuwse vroomheid hebben
meegekregen. Dat is te danken aan de voortreffelijke inleidingen en de dikwijls zeer
openhartige discussies, en om het niet te verzwijgen, aan de avondlijke, ja nachtelijke
gesprekken in de ‘torenkamer’ van Bouvigne, waar men volkomen ongedwongen,
in kleiner gezelschap en steeds onder leiding van de voorzitter van de Studiedagen,
alle belangrijke onderwerpen uit verleden en heden, soms in onmiddellijke
tegenstelling, ter sprake kon brengen.
Als eerste inleider nam Prof. Dr. L.J. Rogier het woord, die sprak over De
lotgevallen van onze ‘eigen spiritualiteit’ op het einde van de 18e en in het
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begin van de 19e eeuw. Deze rede beantwoordde misschien niet helemaal aan het
opgegeven thema, waarvan men had verwacht dat het de vroomheid in de
overgangsperiode van de Franse Tijd (1795-1813) zou belichten. Prof. Rogier
schetste de achtergrond van de vroomheidsontwikkeling in de 1e helft van de 19e
eeuw. Hij karakteriseerde voortreffelijk de beide hoofdtendensen: het doorwerken
van de Verlichting en het opkomen van de Romantiek, waarbij hij als exponent van
de eerste richting de persoonlijke kwaliteiten noemde en roemde van Bisschop
Johann Michael Sailer. Dit meer algemeen gehouden betoog werd uitstekend
aangevuld door de lezing van Dr. J.A. Bornewasser, die als thema behandelde: De
vroomheidsbeleving van onze voorouders in de 1e helft van de 19e eeuw. Deze
inleiding berustte op een zeer zorgvuldig onderzoek van preeken gebedenboeken
en gaf in prettige, leerzame en methodisch knappe vorm een kijk op de werkelijke
geloofsbeleving van onze voorouders in een sterk (en toch ook weer slap)
moraliserende en weinig dogmatiserende tijd. Als patroon gebruikte hij daarbij de
door Prof. Rogier getrokken ontwikkelingslijnen.
Met een uitstekend gedocumenteerde en machtig voorgedragen inleiding wist
kanunnik P. Loontjens uit Gent het gehoor tot ver over de tijdslimiet van één uur te
boeien. Als geestelijke leidsman van een van de vier Congregaties was hij bij uitstek
bevoegd om te spreken over Ontstaan en spiritualiteit van de religieuze stichtingen
van kanunnik Triest (1760-1836). Voor de Noord-Nederlander betekende dit een
vrijwel onbekende materie, waarvan wij hier geen overzicht of samenvatting kunnen
geven. We werden geconfronteerd met een sterke religieuze persoonlijkheid, die
de beginselen van de klassieke spiritualiteit bevruchtend trachtte te maken voor de
vormen van zéér praktisch apostolaat, als ziekenverpleging, in hospitaal en aan
huis, verpleging van krankzinnigen, verzorging en opvoeding van vondelingen. Over
sommige cijfers stonden we verbaasd, b.v. toen kanunnik Loontjens terloops
meedeelde, dat in de 19e eeuw in het diocees Brugge 116, in het diocees Mechelen
80 nieuwe Congregaties zijn ontstaan. Pater Provinciaal Romaeus Leuven O.C.D.
zorgde voor een parallelverhaal dat Noord-Nederland betrof. Hij sprak over Ontstaan
en spiritualiteit van enkele Noord-Nederlandse Congregaties, speciaal de
Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus. Met veel piëteit schilderde hij het
merkwaardige, voorbeeldige, maar in geestelijk opzicht veel minder persoonlijk
geaccentueerde leven van Moeder Elisabeth, de stichteres van genoemde
Congregatie.
De vroomheid van het christelijke volk is op deze Studiedagen niet naar het tweede
plan verschoven. De inleiding van Dr. Bornewasser werd voortgezet en vervolledigd
door de met het onderwerp zeer vertrouwde en met liefde bestudeerde voordracht
van pater A. Meiberg C. ss. R.: Volksvroomheid en volksmissies in de 2e helft van
de 19e eeuw. Hier stonden we midden in de tijd, hier proefden we het klimaat, waarin
onze voorouders tot een meer bewogen godsdienstige beleving kwamen. We voelden
de afstand, men kan zeggen de kloof in de tijdsspanne tussen drie of vier generaties,
en toch werden we vervuld van diep respect voor het ontzaglijk vele en vruchtbare
werk dat door de volksmissies is verricht. We bevestigden de uitspraak dat ze hebben
gediend tot het behoud van het geloof in de 19e eeuw.
De vergaderingen stonden onder de sympathieke en bekwame leiding van Prof.
Dr. E. Lousse uit Leuven. Ondeugenderwijs kan men zeggen, dat hij slechts op één
punt te kort heeft geschoten: de leiding van de Studiedagen had verwacht dat hij
méér belangstellenden uit Zuid-Nederland naar Bouvigne zou
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meebrengen. Aan zijn voornamelijk historisch georiënteerde slotbeschouwing op
het einde van de Studiedagen ontlenen wij het volgende:
‘De spiritualiteit is een ingrijpen van de geest op het wezen en in het leven van
de mens. Zij is religieus, als ze zich door motieven van religieuze aard laat leiden
en als ze derhalve het religieuze in de mens aanspreekt en bevordert. Op het einde
van de 18e eeuw wordt zij, ook in Zuid- en Noord-Nederlandse katholieke kringen,
niet weinig beïnvloed door de Aufklärung. Ook de spiritualiteit is “verlicht”, d.w.z.
tamelijk koel, rationalistisch getint, en streng moraliserend, in meer dan één opzicht
verwant met wat er toen nog van christelijke spiritualiteit bij de Jansenisten overblijft.
Zij komt b.v. duidelijk tot uiting in de geschriften van Bisschop Sailer, “der Heilige
einer Zeitwende”. Zij evolueert stilaan naar de spiritualiteit van het Romantisch
tijdvak, die op haar beurt gekenmerkt wordt door meer emotie, meer devotie, o.a.
tot de H. Eucharistie, het Heilig Hart, de Heilige Maagd; die ook meer liturgisch is,
ofschoon ze tamelijk sterk individualistisch blijft.
Er zijn in ons taalgebied ook grenzen te trekken en onderscheidingen te maken
naar de volksgroepen en zelfs naar de individuele personen. De grens tussen Noorden Zuid-Nederland loopt eerder tussen Noord-Brabant en Limburg, dan langs de
“grote rivieren” of langs de huidige staatsgrenzen tussen Nederland en België. In
het Zuiden ruïneerden de Franse Revolutie en de bezetting een aantal kostbare
instellingen en tradities, die nooit helemaal konden worden hersteld, ook omdat de
katholieken na 1830 voor lange tijd verdeeld raakten omtrent de vraagstukken, die
door het religieus liberalisme werden gesteld. In het Noorden daarentegen schiep
de bevrijding van de katholieke godsdienst en het herstel van de Hiërarchie
voorwaarden tot ontwikkeling en vooruitgang zó gunstig, dat er geen betere sedert
de tijd van de Reformatie hadden bestaan. Dat was het paradoxale gevolg van het
verlaten van het caesaro-papisme en van het invoeren van de liberale beginselen,
niet alleen in Nederland en in België, maar respectievelijk in alle katholieke en
protestantse staten van de wereld.
De gevolgen van die toestanden kunnen worden waargenomen, o.a. als we zien
naar de opheffing en uiteendrijving van de kloosters, met de nadelige invloed daarvan
op het godsdienstig leven en de vroomheid van priesters en leken. Maar zodra het
weer kon, gingen religieuzen, die de stormvloed hadden overleefd, of
parochiegeestelijken, die zich bewust waren van de noden van hun tijd en er zich
terecht om bekommerden, over tot het stichten van honderden en honderden nieuwe
Congregaties voor mannen en vrouwen, waarvan de middelen en meestal ook de
leden in het oog van de wereld zeker niet uitblonken, maar die zich over de nood
en de ellende van die tijd op een heerlijke wijze hebben weten te ontfermen, in
diezelfde 19e eeuw, waarvan de negatieve aspecten onder godsdienstig opzicht
zozeer in het oog springen.
Men kan niet zeggen, dat er op het einde van de 18e eeuw, en nog meer onder
de Napoleontische bezetting, door de leidende en verantwoordelijke personen veel
werd gedaan en veel werd gegeven om het godsdienstig leven van de leken, in het
bijzonder van de volksklasse, op peil te brengen of op peil te houden. De opheffing
van de Jezuïetenorde had ook onder dat opzicht schadelijke en moeilijk te herstellen
gevolgen, vooral in de katholieke landen. Het optreden van de Redemptoristen met
hun volksmissies, vanzelfsprekend onderhevig aan de moraliserende en
individualiserende geest van de tijd, dienen geapprecieerd te worden als een
verdienstelijke poging van de Kerk om zich aan de omstandig-
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heden aan te passen en de evangelisatie van de armen en eenvoudigen met
gedeeltelijk nieuwe middelen voort te zetten’.
Men zal niet kunnen ontkennen, dat de Studiedagen 1957 een wetenschappelijk
aanvaardbaar en vruchtbaar resultaat hebben opgeleverd. Als ik daarover nog eens
mijn persoonlijke gedachten mag laten gaan, zou ik op de drie volgende punten de
aandacht willen vestigen.
1. De spiritualiteit van de 19e eeuw mag men niet zien als een nawerking van de
Jansenistische geest, hoewel daarvan de sporen zijn overgebleven, zowel in het
katholieke als niet-katholieke kamp. Het naar ons gevoel arme, burgerlijke,
ouderwetse van die spiritualiteit is op de eerste plaats toe te schrijven aan de
rationalistische, positivistische, in bepaalde opzichten naïeve en zelfgenoegzame
geest, die de Verlichting alom verspreidde.
2. De geestelijke en stoffelijke nood van de tijd heeft het zéér christelijke antwoord
gekregen door de stichting van ontelbaar vele religieuze gemeenschappen, waarvan
de durf, de offermoed en ook de bereikte resultaten ter leniging van de nood niet
hoog genoeg gewaardeerd kunnen worden. Van zulk een reveil van het religieuze
ideaal kan in onze eeuw geen sprake zijn, waar wij gewend zijn te spreken van de
‘crisis in het religieuze leven’. Als parallel-verschijnsel zou men kunnen noemen de
vrij veelvuldige stichtingen van de Seculiere Instituten.
3. Het zegenrijke werk van de volksmissies in de vorige eeuw bewijst, dat een
volk altijd kán en móet worden aangesproken in het eigentijdse klimaat en volgens
het eigentijdse levensgevoel. De tijden zijn veranderd en voor de zielzorg aanzienlijk
veel moeilijker geworden. Dit neemt niet weg dat wij voor onze tijd geen vorm van
collectief apostolaat en van meer universele hernieuwing kunnen aanwijzen, die
vergeleken kan worden met de geestelijke vrucht, door de volksmissies, niet alleen
in het Nederlandse taalgebied, maar ook in de overige landen van Europa, gewekt.
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Politiek Overzicht
Internationaal
EEN van de vooraanstaande Franse radicaal-socialisten, Pierre Mendès-France,
heeft geen prettige meimaand achter de rug. Op het congres van zijn partij te Parijs
begon hij met een felle aanval te lanceren tegen de Algerijnse politiek en de
agrarische en administratieve hervormingen van de regering Mollet, waarbij hij luid
werd toegejuicht door de meest radicale groep uit zijn partij, de zg. Jong-Turken.
Volkomen onverwacht voor de laatsten maakte hij plotseling een politieke
reuzenzwaai door mee te werken aan het tot stand komen van een compromis
tussen de radicale en de conservatieve vleugel der partij. In plaats van het aftreden
van de rad.-soc. ministers te eisen en een regeringscrisis uit te lokken, werd wel de
politiek van Mollet streng veroordeeld, maar konden de ministers hun zetels in de
regering blijven bezetten; aan Mollet werd slechts gevraagd rekening te willen
houden met enkele van hun verlangens. Mollet legde deze kalm naast zich neer.
Kort daarop daalde het prestige van Pierre Mendès-France nog meer. Naar
aanleiding van een financiële wet om de regering aan 90 miljard te helpen in verband
met de Algerijnse en Suez-onkosten stelde Mollet voor de 34e maal de kwestie van
vertrouwen. Na bijna 16 maanden - een na-oorlogs record voor Frankrijk - meende
men blijkbaar het niet langer zonder een kabinetscrisis te kunnen stellen en Mollet
ging heen, hoewel hij daar niet toe verplicht was, daar de tegenstemmers geen
absolute meerderheid hadden behaald. Onder de laatsten waren behalve de
communisten ook de conservatieven, die de Algerijnse politiek van Mollet steunden,
maar hun bezwaren tegen de economische maatregelen der regering zwaarder
lieten wegen en daarom de benodigde gelden niet goedkeurden.
Bij de radicaal-socialisten had men de afspraak gemaakt, dat de ministers voor
de regering zouden stemmen en de andere leden zich van stemming zouden
onthouden. Toen bleek, dat twee leden toch voor de regering hadden gestemd,
stelde Pierre Mendès-France voor dezen te royeren en zo de partijdiscipline te
handhaven. Daar dit voorstel werd verworpen, trad hij af als 1e vice-president.
Nog was de maat niet vol. Enkele dagen later zag hij zich genoodzaakt het
voorzitterschap neer te leggen van ‘Cadillac’. Dit is een uit vooraanstaande radicale
figuren samengesteld comité, dat beslist over de houding der partij in een
regeringscrisis. Mendès-France meende, dat inwilliging van de begin mei
geformuleerde eisen een conditio sine qua non was voor deelname aan een nieuwe
regering. Volgens de meerderheid van ‘Cadillac’ vormden deze slechts een basis
voor onderhandelingen. Men wilde blijkbaar de mogelijkheid van enkele
ministerportefeuilles niet bij voorbaat uitsluiten en Pierre Mendès-France ging heen.
De radicale partij is de laatste jaren steeds meer versplinterd. Reeds begin 1956
scheidden zich 13 leden onder Faure af naar aanleiding van de verkiezin-
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gen. De gematigde Algerijnse politiek van Pierre Mendès-France was aanleiding,
dat later Queille met 14 anderen uittrad. Zal Mendès-France nu uittreden en met
steun van een tiental radicale parlementariërs en de Jong-Turken een nieuwe partij
stichten? Hij kan dan de rol gaan spelen van de miskende profeet, die altijd wel
gezegd heeft, dat het mis zou gaan, maar nooit hoe het dan wel moest. Ofschoon
hij steeds beweerde: ‘Gouverner, c'est choisir’ heeft hij dit laatste nooit gedaan. Hij
weigerde steeds een duidelijke lijn uit te stippelen voor een toekomstig beleid; hij
wachtte af, hoe de toestand zich ontwikkelde en meende, dat dit de hoogste politieke
wijsheid was.
Misschien zit er in deze gebeurtenissen toch een voordeel. Het is mogelijk, dat
nu de rest van de radicale partij en de groepen Faure en Queille weer gaan
samenwerken, hetgeen de vorming van een regering van nationale eenheid zou
bevorderen! Het is de hoogste tijd, dat dit gebeurt, wil Frankrijk tenminste nog iets
van zijn positie van grote mogendheid bewaren.
Door de kabinetscrisis is de Franse internationale positie nog meer verzwakt.
Terwijl steeds meer regeringen zich voorlopig en onder protest neerlegden bij de
beslissing van Nasser over het Suezkanaal, bracht Frankrijk plotseling en op eigen
houtje de zaak weer voor de Veiligheidsraad. Pineau speelde het spel daar zeer
handig; hij vroeg geen veroordeling van Egypte, die toch onmiddellijk getroffen zou
worden door een Russisch veto. Hij vroeg de Veiligheidsraad alleen trouw te blijven
aan het eens ingenomen standpunt; er moesten nieuwe onderhandelingen geopend
worden tussen Egypte en de kanaalgebruikers om te komen tot een overeenkomst
in overeenstemming met de zes beginselen van oktober. Speciaal wees Pineau
erop, dat het gezag van de Verenigde Naties zou worden ondermijnd door te meten
met twee maten n.l. een voor de landen, die zich aan de besluiten houden en een
andere voor de landen, die deze naast zich neerleggen. Hoe knap Pineau ook
argumenteerde en hoeveel sympathieke steun hij van andere landen ook ontving,
het hielp hem weinig, daar hij tijdens de debatten bericht kreeg, dat de regering in
Parijs gevallen was. En met een demissionaire regering is het nu eenmaal niet
prettig om te onderhandelen, zoals Frankrijk zelf merkte tijdens het bezoek van
president Coty aan de Italiaanse hoofdstad. Het debat in de Veiligheidsraad werd
dus geschorst en het werd aan Egypte overgelaten om alle twijfel aan de juistheid
van het Egyptische beleid weg te nemen. Als enige winst voor Frankrijk geldt, dat
Dulles en Pineau het er over eens zijn, dat de Egyptische voorwaarden voorlopig
zijn. Voorlopige maatregelen kunnen echter een erg lange levensduur hebben.
Nog een ander - en groter - Europees staatsman had moeilijkheden in de afgelopen
maand. Adenauer ontving kort na de Nato-conferentie in Bonn bezoek van Macmillan.
Het was het eerste bezoek van een Engelse minister-president aan Duitsland sedert
Sir Neville Chamberlain in 1939 enkele malen naar Hitler vloog. Hoofdpunten van
het gesprek waren de Europa-politiek en de defensie. Inzake de Euromarkt blijft
Engeland het standpunt huldigen, dat het slechts kan instemmen met een industriële
vrijhandelszone; het heeft nu eenmaal rekening te houden met zijn eigen
landbouwsysteem en met de belangen van de andere leden der British
Commonwealth, die alle exporteurs zijn van landbouwproducten. Overigens is het
zo vriendelijk geen bezwaar te hebben tegen een onderlinge regeling tussen de
overige Euromarktlanden, zoals die te Rome is vastgesteld.
Groter waren de moeilijkheden tengevolge van de ‘verwapening’, d.w.z.
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de inkrimping van de Britse strijdkrachten en de omschakeling op kernwapens. T.a.
hiervan zijn de standpunten van Engeland en W.-Duitsland practisch onverenigbaar.
Engeland moet bezuinigen om de bewapening met kernwapens te bekostigen en
W.-Duitsland en geheel Continentaal Europa kunnen het Britse leger in de
Bondsrepubliek niet missen. Adenauer probeerde verder terugtrekken van de Britse
troepen te vertragen, maar Macmillan wenste geen bindende toezeggingen te doen.
Voor Adenauer kwam echter de grootste moeilijkheid, toen tijdens deze
besprekingen uit de V. St. het gerucht kwam, dat Eisenhower dacht over een plan
om in Europa een gordel van neutrale gebieden te vormen, die delen van W.- en
O.-Europa zou omvatten. Dit plan, dat overeenkomst vertoont met het 3e Edenplan,
zou het verband tussen de Duitse hereniging en de Europese veiligheid kunnen
verbreken. De onverbrekelijke band tussen deze twee is juist een der grondslagen,
waarop de politiek van ‘der grosze Alte’ en de CDU rust. Een dergelijk plan zou wel
heel ongelegen komen op het ogenblik, dat de grote campagne voor de verkiezingen
in september a.s. moet beginnen.
Als Adenauer dan ook monter, fit en strijdbaar het grote CDU-congres in Hamburg
kon bijwonen, zal dit mede te danken zijn geweest aan het feit, dat hij categorisch
kon verklaren, dat deze geruchten uit de duim waren gezogen.
De reeds lang bepaalde reis van Adenauer naar de V. St. werd nu nog veel
belangrijker. De besprekingen gingen hoofdzakelijk over de ontwapening. Daar
Rusland in Londen een meer tegemoetkomende houding aanneemt en er steeds
optimistischer geluiden gehoord worden over de mogelijkheid om tot een
overeenstemming te komen, is het voor Adenauer van het grootste belang nu eens
precies te weten wat Washington wil. De grote Duitse Europeaan moest Eisenhower
ervan overtuigen, dat neutralisatie van W.-Duitsland voor hem onaanvaardbaar was,
daar dit niet alleen militaire, maar ook politieke en gedeeltelijk zelfs economische
afzijdigheid van zijn land zou betekenen. Dit zou lijnrecht ingaan tegen het door
Adenauer nagestreefde doel om W.-Duitsland steeds meer te integreren in Europa.
Met demilitarisatie van Duitsland zou Adenauer zich misschien nog kunnen
verenigen, maar met neutralisatie zeker niet. Voor hem is de Duitse eenheid geen
regionale kwestie, maar een wereldprobleem. Is deze opvatting juist - en wij menen
van wel - dan moet de oplossing ervan ook gezocht worden binnen het geheel van
alle problemen, die de wereld in spanning houden. Adenauer heeft daarom een
duidelijke uitspraak gevraagd of de V. St. de ontwapening willen losmaken van elk
politiek probleem, dus ook van de hereniging van Duitsland, waardoor men misschien
een verdacht soort Europese veiligheid zou kunnen verkrijgen ten koste van
Duitsland; of dat de V. St. meenden, dat Europese veiligheid slechts gelijktijdig met
de oplossing van het Duitse vraagstuk te bereiken was. Hij heeft succes gehad. In
een slotcommuniqué werd uitdrukkelijk verklaard, dat eerst de Duitse hereniging
moest tot stand komen, voordat er met de S.U. een overeenkomst over algemene
ontwapening zou kunnen gesloten worden. Hierdoor is de positie van Adenauer en
tevens die van de CDU weer versterkt. Het is eigenlijk niet zo vreemd, dat Rusland
meent, dat Dulles verkiezingspropaganda maakt voor Adenauer en zijn partij.
De ontwapeningsbesprekingen in Londen zijn nog steeds aan de gang. Er zijn
sensationele voorstellen van de Amerikaanse afgevaardigde, Stassen, aangekondigd,
maar zij zijn nog niet gepubliceerd, daar zij eerst besproken moesten
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worden in de Nato-raad. Op zich zelf is dit al sensationeel; het is n.l. het eerste
directe overleg met deze raad over de ontwapening.
In Polen kwam het negende congres der communistische partij bijeen. Gomoelka
wist de scherpe aanvallen der Stalinistische Natolingroep af te slaan en zijn positie
te versterken. Kort hierna ondernamen Gomoelka en Cyrankiewicz een
geheimzinnige reis naar Moskou. De voornaamste redenen hiervoor zullen wel
geweest zijn het zojuist genoemde partijcongres en de economische moeilijkheden
van Polen. Waarschijnlijk is ook geprobeerd om credieten van Rusland los te krijgen
nu de V. St. van de 300 miljoen, die Polen nodig heeft, er slechts 100 willen geven.
De Opperste Sovjet keurde het plan van Kroestsjev tot reorganisatie van de
industrie goed. Het is eigenlijk een grote aanval op de verregaande centralisatie en
bureaucratie van Stalin. Hij krijgt nu tevens de kans om ev. tegenstanders uit Moskou
te verwijderen. Hij loopt met deze plannen het risico in de kaart te spelen van de
voorstanders van autonomie in de verschillende Sovjetstaten, maar hij meent dit te
moeten nemen. Dat de betrekkingen tussen Rusland en Joego-Slavië de laatste
dagen beter schijnen te worden, hangt samen met deze plannen. Kroestsjev begint
hier ideeën toe te passen, die Tito reeds lang verkondigd heeft.

Nederland
Bij de behandeling van het verdrag van Vriendschap met de V. St. in de Tweede
Kamer bracht het KVP-lid Blaisse een interessant probleem ter sprake. Volgens dit
verdrag krijgen alle Amerikanen in ons land volledige vrijheid van godsdienst. Dus
ook processie-vrijheid, waardoor zij hier meer vrijheid krijgen dan de Nederlanders,
die immers volgens de grondwet deze vrijheid slechts genieten, daar waar dit in
1848 gebruikelijk was. Het verdrag week dus af van de grondwet en kon slechts
worden aangenomen met een ⅔ meerderheid. Staatssecretaris van der Beugel
verklaarde, dat het verlenen van processievrijheid aan de Amerikanen niet in de
bedoeling der regering had gelegen en dat ook zij onderworpen waren aan de
grondwettelijke bepalingen t.a.v. de handhaving van de openbare orde en rust. Het
verdrag werd met ruime ⅔ meerderheid aangenomen. Volgens de heren Oud en
Romme deed de bedoeling der regering er niets toe en zou ook nu uiteindelijk de
onafhankelijke rechter een uitspraak over deze kwestie moeten doen.
De huurverhoging en gedeeltelijke blokkering bracht veel pennen in beweging.
In de Stichting van de arbeid konden werkgevers en -nemers geen overeenstemming
bereiken over de looncompensatie. Tenslotte besliste de regering, dat 2%
loonsverhoging zou gegeven worden met een maximum van 4 gulden per week en
gedifferentieerde minima voor de vijf gemeenteklassen, terwijl enkele categorieën
van werknemers werden uitgesloten. Van werkgeverszijde ziet men hierin een
overcompensatie vooral in de lagere gemeenteklassen; ook wordt de consumptieve
sfeer verruimd, hetgeen in strijd is met de bestedingsbeperking. Nog voor de
behandeling in de Tweede Kamer werd door de CHU een amendement ingediend
om de huurverhoging op 12½% te stellen en af te zien van de blokkering. De regering
kwam reeds aan enkele van de talrijke wensen tegemoet door te verklaren, dat
deblokkering ook kon geschieden voor

Streven. Jaargang 10

990
bepaalde onderhoudswerken en dat zij ook mogelijk was onmiddellijk na het tot
stand komen van verbeteringen. De huurverhoging zal zo goed als zeker niet voor
1 augustus ingaan.
De verschillende omstreeks Pasen gehouden partijcongressen hebben nogal wat
critiek laten horen op de regering. Zo zei Mr. Romme in de Partijraad der KVP, dat
als het kabinet niet tijdig een oplossing weet te vinden o.a. voor de kwestie van
bezitsvorming, het ernstige overweging zou verdienen de medewerking van de KVP
aan de regering te beëindigen. Het is voorzichtig genoeg uitgedrukt.
De overvloedige critiek verlokte minister Hofstra tot de vinnige opmerking, dat de
regering niet langer als een tweede rangskabinet wilde betiteld worden. Een ding
is zeker, de opmerking was niet gericht tot de Eerste Kamer, al werd zij daar
geplaatst.
J. Oomes

België
Sinds de belofte, de 18 maanden-legerdienst in te voeren, de linksen in 1954 het
electoraal succes bezorgde, met alle gevolgen van dien, was de duur van de militaire
dienst een hallucinerend vraagstuk geworden, waarvan de schaduw over het politieke
leven is blijven hangen. We zijn waarschijnlijk niet ver af van de waarheid, als we
aannemen, dat de socialisten inderdaad een vermindering van de diensttijd op 12
maanden, een paar maanden vóór de verkiezingen, als electorale troef in petto
hielden, en dat de CVP bestendig beducht was voor die maneuvre, hoewel zij o.i.
nooit het effect van de 18 maanden had kunnen hebben. Uit die twee houdingen is
voor het overgrote deel de verdere ontwikkeling van het legerdienstprobleem te
begrijpen. De eis tot reorganisatie van het leger, van de CVP; het voorstel van
dezelfde partij tot oprichting van de Gemengde Militaire Commissie tot onderzoek
van dat vraagstuk; het getreuzel van minister Spinoy; de uiteindelijke samenstelling
van die Commissie, niet bij wet maar bij Koninklijk Besluit; het maandenlange
treuzelen van die Commissie; de verklaring van minister Spinoy tot het vraagstuk
van de 12 maanden niet gesteld was; het hernieuwde aandringen van de CVP en
tenslotte de reeds vorige maand medegedeelde verklaring van dhr. Buset te Chimay,
dat de 12 maanden er moesten komen. Daarmee was het gezwel zover gevorderd,
dat het moést uitbreken. Ondervraagd door dhr. De Schryver in het Parlement gaf
dhr. Buset wel een andere interpretatie aan zijn woorden, maar een deel van de
socialistische pers ging door, zich op zijn belofte van de 12 maanden te beroepen.
De reactie van de CVP was definitief. Voor de Gemengde Militaire Commissie
onthulde de CVP-voorzitter Theo Lefèvre het bestaan van een CVP-plan tot
reorganisatie van het leger met als gevolg de vermindering van de diensttijd, en
tezelfdertijd werden de 12 maanden vooropgesteld in een communiqué van het
Nationaal Comité. Daardoor verloor de GMC praktisch haar bestaansreden, en
regering en meerderheid de kans om nog een electorale maneuvre met de diensttijd
uit te halen. Ja, zij werden veeleer in het defensief gedrongen, vooral toen een
aantal CVP-senatoren een wetsvoorstel indienden tot onmiddellijke vaststelling van
de legerdienst op 12 maanden, met de mogelijkheid, zo nodig de soldaten 6 maanden
langer onder de wapens te houden. De regering, hoogst
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verveeld, poogde zich te redden met een tamelijk vaag communiqué waarin ze
mededeelde, dat de reorganisatie van het leger in het raam van NATO werd
onderzocht en dat ze een vermindering van de legerdienst beoogde. Deze ontknoping
van het vraagstuk van de diensttijd is gelukkig te noemen. Temeer daar het voorstel
van de CVP niet op demagogische basis berust, maar het resultaat is van een lange
grondige studie. Haar plan zou trouwens in de lijn liggen van de hervormingen die
bij andere NATO-partners worden doorgevoerd, en een verhoging van het aantal
beroepsmilitairen voorzien. De nieuwe formule zou ook aan de huidige vereisten
beantwoorden.
Regering en meerderheid beschikken dus over geen afleidingsmaneuvre meer
om de aandacht van de sociale problemen af te wenden. Zonder voor het ogenblik
acuut te zijn, blijven deze toch dreigen, zoals blijkt uit de verdere stijging van de
levensduurte en een reeks stakingen o.m. in de bouwsector. Het heeft ook de schijn
dat de concessies, gedaan door de liberalen in zake de heffingswet, de laatste zullen
geweest zijn. Vrij algemeen wordt inderdaad aangenomen, dat de liberalen de wet
op het bediendenpensioen in haar huidige vorm niet zullen aannemen, waardoor
het totstandkomen van die wet problematisch dreigt te worden.
De inhuldiging van het Leie-monument te Kortrijk gaf aanleiding tot incidenten
die de Eerste-minister over de populariteit van zijn figuur en zijn wisselvallige houding
inzake en na de koningskwestie zullen hebben ingelicht.
Van de werkzaamheden in het Parlement valt vooral de tussenkomst van
Oud-Minister Harmel in de bespreking over de begroting van Openbaar Onderwijs
te onthouden, waarin hij aantoonde dat de regering, door de schoolstrijd te doen
herleven, vier jaar tijd heeft verloren voor de oplossing van vitale problemen als de
investeringen in het onderwijs, de verlenging van de schoolplicht, de uitbouw van
het technisch onderwijs, de democratisering van het onderwijs, de samenwerking
van de Vlaamse en Waalse culturele gemeenschappen.
Dhr. Spaak werd als minister van Buitenlandse Zaken opgevolgd door dhr. Larock,
die zelf als minister van Buitenlandse Handel plaats maakte voor de
Brussels-Vlaamse socialist Fayat.
De Voogdijraad van de UNO heeft aangedrongen op de oprichting van een
wetgevend organisme in Roeanda-Oeroendi.
L. Deraedt

Forum
Kopenhagen eert de nagedachtenis van Niels Stensen
Ofschoon de gebeurtenis, waarop deze bijdrage betrekking heeft, reeds ongeveer
een half jaar geleden is, lijkt het mij toch ten volle verantwoord er hier de aandacht
op te vestigen, omdat de persoon, wiens leven en werk na drie eeuwen nog
aanleiding kon geven tot deze gebeurtenis, nog steeds onze warme belangstelling
verdient. Deze persoon immers is Niels Stensen, de grote Deense geleerde, die op
diverse gebieden der natuurwetenschappen, als anatomie, fysiologie, zoölogie,
geologie, mineralogie en paleontologie, baanbrekend werk heeft geleverd, en die
na zijn beke-
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ring tot het katholicisme, achtereenvolgens als leek, priester en bisschop, zulk een
heilig leven heeft geleid, dat men enkele jaren geleden begonnen is met het officiële
1)
proces van zijn zaligverklaring .
De gebeurtenis, waarop ik hier doel, is de promotie, op 6 december 1956 aan de
universiteit van Kopenhagen, van Pater G. Scherz, C. ss. R., tot doctor in de wisen natuurkundige faculteit, en wel tot Dr. habil., welke titel in Denemarken de
bevoegdheid geeft om in de betrokken faculteit te doceren. Over het verloop van
deze promotie, de onderwerpen der wetenschappelijke discussie, etc. kan men
nadere gegevens vinden in het laatste nummer van het tijdschrift Stenonia Catholica
(j. 3, nr. 1, febr. 1957, pp. 6-13), waaraan ik voor het volgende enkele bijzonderheden
ontleen.
Vermelding verdient vooreerst dat de promotie plaats vond op 6 december 1956
aan de universiteit van Kopenhagen, dezelfde universiteit waar Stensen op 27 nov.
1656 volgens de Juliaanse kalender (= 7 dec. volgens de Gregoriaanse kalender),
dus juist 300 jaar geleden, als student werd ingeschreven, en die hem vereert als
haar grootste alumnus. Daags na de promotie, op het derde eeuwfeest van deze
inschrijving, werd in de feestzaal van de universiteit een plechtige herdenking
gehouden, waarbij, na een korte toespraak van de rector-magnificus, in drie
voordrachten door professoren van de universiteit achtereenvolgens Stensens
verdiensten voor de anatomie, kristallografie en geologie, en voor de zoölogie werden
uiteengezet.
Ofschoon Niels Stensen reeds spoedig na zijn studietijd erkend werd als een
groot geleerde en wetenschappelijk vorser, werd hij aan zijn eigen universiteit toch
een paar maal bij benoemingen, waarvoor hij zeker in aanmerking kwam,
gepasseerd. Eerst in 1671, tijdens zijn verblijf in Italië, krijgt hij een oproep om als
‘professor anatomiae’ naar Kopenhagen terug te keren, aan welke uitnodiging hij
na enige aarzeling gevolg geeft, zodat hij op 19 mei 1672 Florence verlaat en, na
enige omzwervingen om andere geleerden te ontmoeten, op 3 juli in Kopenhagen
arriveert. Hier is het dat hij in 1673 zijn befaamde rede houdt Prooemium
demonstrationum anatomicarum in theatro hafniensi anni 1673, waarin de beroemde
en vaak geciteerde woorden voorkomen: ‘Pulchra sunt, quae videntur, pulchriora,
quae sciuntur, longe pulcherrima, quae ignorantur’.
Ondanks de koninklijke uitnodiging en het enthousiasme van een kring van
toegewijde vrienden en leerlingen, bleef zijn positie in deze Kopenhaagse periode
enigszins precair. Wel mocht hij, hoewel hij katholiek was, in Kopenhagen verblijven
en als particulier geleerde anatomie bedrijven, maar 'n eigenlijke opdracht met goed
omschreven rechten en plichten is hem nooit gegeven. Deze officiële reserve moet
volgens Pater Scherz geweten worden aan de intolerante houding van de toenmaals
in Denemarken heersende Lutherse orthodoxie. In juli 1674 werd deze
onbevredigende toestand beëindigd door Stensens terugkeer naar Italië.
Het is dus wel verheugend dat men op dit ogenblik in de universitaire kringen van
Denemarken ruim genoeg is om zonder reserve de buitengewone wetenschappelijke
kwaliteiten van Niels Stensen te erkennen en aan deze erkenning uiting geeft bij
officiële gelegenheden, zoals in december van het vorig jaar, eerst bij de
doctorspromotie van Pater Scherz, en vervolgens bij de genoemde academische
herdenkingsplechtigheid.

1)

Over persoon, leven en werk is reeds vroeger een artikel in dit tijdschrift verschenen van de
hand van Pater G. van Nimwegen C. ss. R. (Streven, j. 7, D. I, 1953/1954, pp. 38-44). Gaarne
wil ik de belangstellende lezer naar dit artikel verwijzen.
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De dissertatie van Pater Scherz draagt als titel: Vom Wege Niels Stensens . De
onmiddellijke aanleiding tot dit werk was de wens om bekendheid te geven aan het
recent ontdekte ‘Indice’-manuscript, waarin Stensen een opsomming en beschrijving
geeft van zijn uitgebreide verzameling van geologische, mineralogische en
paleontologische objecten. De letterlijke tekst van dit manuscript Indice di

2)

Kopenhagen, Munksgaard, 1956.
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cose naturali, forse dettato da Niccolo Stenone, met er naast een Duitse vertaling,
beslaat het tweede gedeelte van de dissertatie (pp. 141-229). Dit gedeelte zal zeker
de belangstelling trekken van ter zake deskundigen.
Pater Scherz, wellicht de meest deskundige kenner van alles wat op Niels Stensen
betrekking heeft, en tevens de grote promotor van de Stensen-verering in onze
dagen, heeft zich gelukkig niet beperkt tot de meer vakwetenschappelijke
uiteenzetting betreffende het Indice-manuscript, maar hij geeft in het eerste deel
van zijn dissertatie (pp. 9-140) een uitvoerige biografische beschrijving, waarin
voornamelijk die gegevens zijn samengebracht welke van belang zijn voor een meer
gefundeerde kennis van de ontwikkeling van Niels Stensen op
natuurwetenschappelijk gebied. Veel van deze gegevens zijn door het jarenlange
speurwerk van Pater Scherz zelf aan het licht gekomen en zijn nu voor het eerst
gepubliceerd. Door de vrij uitvoerige beschrijving van de milieus waarin Stensen
verkeerde, van de betekenis en persoonlijkheid van de geleerden met wie hij contact
had, is deze dissertatie geworden tot een cultuurhistorisch geschrift van de eerste
rang, speciaal van belang voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Om
deze reden ook verdient deze doctorsdissertatie een zeer ruime verspreiding.
We maken er vooreerst kennis met het milieu waarin Niels Stensen geboren werd
en zijn jongelingsjaren doorbracht, met de stand van de natuurwetenschappen en
van het universitaire leven in de 17e eeuw, vooral in Denemarken. Op de student
Niels Stensen valt een helder licht door een uitvoerige bespreking van het
‘Chaos-manuscript’ uit zijn studentenjaren (1656-1659). In dit geschrift heeft Stensen
allerhande losse aantekeningen (vandaar de door hemzelf gegeven titel ‘Chaos’)
neergeschreven, zoals mededelingen over zijn persoonlijke belevenissen en
contacten, excerpten uit boeken voorzien van kritische notities over schrijvers en
inhoud, beschouwingen van methodologische aard, referaten van gesprekken,
religieuze ontboezemingen, etc. Wij worden uitvoerig ingelicht over het verblijf van
Stensen in Amsterdam en Leiden in de jaren 1660 tot 1663, zijn veelvuldige reizen
in deze periode binnen Nederland, maar vervolgens ook naar andere landen als
België en Frankrijk. Daarna komt zijn langdurig verblijf in Italië aan de beurt met een
overzicht van zijn veelvuldige contacten met wetenschappelijke academies en tal
van geleerden uit diverse landen. We zien Stensen in de jaren 1667-1668 worden
tot de grondlegger van de wetenschappelijke geologie, mineralogie en paleontologie.
Verder worden allerhande belangrijke onderzoekingen en ontdekkingen van Stensen
op zoölogisch gebied vermeld, welke vaak in de kringen van de wetenschapshistorici
niet of slechts ten halve bekend zijn. Zo laat de auteur b.v. zien dat Stensen reeds
op het einde van het jaar 1666, dus nog ruim een jaar voor de betreffende publicatie
van de Graaf (1668) de juiste betekenis van ei, eileider en baarmoeder heeft erkend.
Talrijk zijn de aanhalingen uit Stensens werken, welke meer van methodologische
aard zijn of liggen op het gebied van de wetenschapsleer.
Het hier gegeven overzicht van de dissertatie van Pater Scherz is natuurlijk uiterst
fragmentarisch en zeer onvolledig, maar het is zeker wel voldoende om de grote
cultuurhistorische betekenis van dit boek in het licht te stellen. De grootste waarde
ervan is natuurlijk gelegen in de mogelijkheid die het biedt om de uitzonderlijke
persoonlijkheid van Niels Stensen beter te leren kennen. Om deze reden dus vooral
verdient dit werk van Pater Scherz de belangstelling van de vele vereerders van
Niels Stensen en van allen die nader met de indrukwekkende figuur van deze grote
natuuronderzoeker, bekeerling, priester en bisschop willen kennis maken. Gaarne
wil ik deze bijdrage dan ook besluiten met dit boek aan de lezers van dit tijdschrift
van harte aan te bevelen.
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Boekbespreking
Godsdienst
Parrot, André, De Tempel van Jeruzalem (Serie: Bijbel en Archeologie,
deel 4). In het Nederlands vertaald door Aleida G. van Daalen. Callenbach, Nijkerk, 1956, 99 pp., 6 pl., 25 afb., f 5.-.
Parrot, André, Golgotha en het Heilige Graf (Serie: Bijbel en Archeologie,
deel 5). In het Nederlands vertaald door Aleida G. van Daalen. Callenbach, Nijkerk, 1956, 107 pp., 8 pl., 29 afb., f 5.25.
Deze twee deeltjes verhogen het niveau van deze in haar geheel reeds voortreffelijke
serie. Ze belonen de verwachting van degenen, die er op ingetekend hebben, en
verdienen zeker, zowel om hun onderwerp als om de wijze van behandeling,
afzonderlijk aangeschaft te worden. In het deeltje over de Tempel vindt de Bijbellezer
de onmisbare levende achtergrond voor talloze taferelen uit het Oude en Nieuwe
Testament. Terecht krijgt de tempel van Salomon, voor het grootste belang voor
het Oude Testament en tevens uitgangspunt en blijvend grondtype van Jahweh's
heiligdom, de meeste aandacht. Even terecht gaat de schrijver uitvoerig in op de
tempel van Herodes, vanwege zijn belang voor het Nieuwe Testament.
Belangwekkende bijzonderheden en welkome aanvullingen danken we tenslotte
aan de gegevens over de tempel van Ezechiël, de tweede tempel na de Ballingschap
en aan de lotgevallen van het huidige monumentale tempelplein sinds de verwoesting
van het jaar 70. Zo vervolledigt zich gaandeweg een beeld, dat de lezer bij zal blijven
en hem veel zal helpen tot een levend verstaan van de H. Schrift. Het deeltje over
Golgotha en het Heilige Graf werpt niet alleen licht op de laatste hoofdstukken der
Evangelies, maar zal ook ieder christen in hoge mate boeien. We mogen de schrijver
dankbaar zijn voor de beheerste, objectieve en constructieve wijze waarop hij zich
van zijn moeilijke taak gekweten heeft. Na een zorgvuldige reconstructie van de
situatie van Calvarië en Graf in het oude Jerusalem ten tijde van Christus, laat het
vervolg de etappes zien waarlangs het tenslotte gekomen is tot de huidige toestand.
Zo wordt de hedendaagse H. Grafkerk, welke op het eerste gezicht een chaotisch
agglomeraat van bouwsels lijkt, gaandeweg doorzichtig en behoeft ze niet langer
een onoverkomelijk beletsel te zijn om de brug naar het Evangelie te slaan. Het
laatste hoofdstuk bespreekt enige beroemde Jerusalemse graven, die uit bijbelse
tijd stammen en waarvan de inrichting in een zó gave toestand door de opgravers
werd aangetroffen, dat ze het beste en sprekendste commentaar zijn op de gegevens
van het Evangelie.
H. Renckens

Bijbels Woordenboek o. red. v. Dr. A. v.d. Born, Dr. J. Coppens etc., 2e
druk; 4e afl.: Nacht-Samaria. - J. Romen & Zn., Roermond, 1956.
Blijkens een mededeling van de redactie is het onmogelijk gebleken de gehele stof
welke dit woordenboek omvatten moet in 4 afleveringen samen te brengen. Er zal
daarom nog een 5e aflevering volgen. De gebruikers zullen daarover wel niet
teleurgesteld zijn. Integendeel, de extra kosten hiermee verbonden zijn welbesteed.
Na de lofprijzingen welke deze uitgave ook buiten het Nederlands taalgebied is te
beurt gevallen, kunnen wij wel volstaan met deze nieuwe aflevering aan onze lezers
te signaleren. Zij zullen er ook deze keer weer zeer fundamentele uiteenzettingen

Streven. Jaargang 10

vinden. Wij noemen slechts de art. over de Oergeschiedenis, waarin vooral kostbaar
de aanwijzingen die uit de tekst zelf naar voren worden gebracht om aan te tonen
dat deze verhalen niet in modern-historische zin moeten verstaan worden. Over
Palestina en de opgravingen aldaar kan de lezer zich nu snel oriënteren. Verder
vinden wij er belangrijke titels als Parousie; Paulus; Rechtvaardigheid; Rijk Gods,
welke een zeer goede introductie vormen tot het gebied van de Bijbelse theologie.
Over het art. Proto-Evangelie een opmerking. Begaat S. zelf geen methodische fout
door deze tekst te veel los te maken van de Israëlitische contekst en achtergrond?
In het geheel van Genesis is ook deze tekst ongetwijfeld te zien als een geïnspireerde
weergave van het Heilsbewustzijn van Israël. Wij zouden de gedachte aan een
persoonlijke Messias bij de geïnspireerde redacteur van dit verhaal niet zonder meer
durven uitsluiten, te meer daar de eindredactie volgens velen stamt uit de koningstijd,
de tijd bij uitstek van de Messiaanse verwachting. Heeft hij hier niet een vroege
aankondiging van de Messias willen suggereren als een persoon vanaf het begin
opgenomen in Gods plan? In
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ieder geval mag men een dergelijke opvatting niet als gevolg van een methodische
fout brandmerken. Volgens velen beweegt zich bovendien Gen. 3, 15 c d meer op
individueel plan; in dat geval doet een louter collectieve interpretatie van ‘het kroost
der vrouw’ geen recht aan de tekst. De vraag naar de aard van de Christologische
en Mariologische zin is, zoals S. doet uitkomen, inderdaad veel moeilijker te
beantwoorden.
H. Suasso

Brouwer, Dr. P.C. de, Brieven van Sint Paulus. - H. Gianotten, Tilburg,
1956, 158 pp., f 5.75.
Dr. de Brouwer biedt ons hier een zelfstandige vertaling van Paulus' brieven uit de
Griekse grondtekst. Overal speurt men zijn voortdurende bekommernis om de
gedachtengang van de Apostel zo dicht mogelijk te benaderen en op sprekende
wijze in echt Nederlands idioom weer te geven. Daarbij stuit men vaak op
verrassende vondsten, die de kenners te denken kunnen geven, al zullen zij ook
menig vraagteken moeten plaatsen. Een verantwoording voor verschillende
bijzonderheden in zijn vertaling geeft de vertaler in aantekeningen, die soms onder
aan de bladzijde, meestal aan het eind van het boek te vinden zijn. Drukfouten zijn
er helaas te veel. In plaats van Imprimatur vindt men op blz. 158 de vermelding:
‘Uitgegeven in beperkte oplaag met toestemming van de Nederlandse Bisschoppen’.
P. Ahsmann

Kierkegaard, Sören, Randbemerkungen zum Evangelium. - Kösel-Verlag,
München, 1956, 122 pp., D.M. 6,80.
Commentaren op het evangelie beslaan een goed gedeelte van Kierkegaards
uitgegeven werken. Deze staan reeds ter beschikking van het publiek in Duitse,
Engelse en Franse vertalingen. Doch daarbuiten parafraseert de Deense theoloog
nog een groot aantal evangeliewoorden in nagelaten papieren, die nooit volledig
vertaald werden. F. Hansen-Löve biedt ons hier een keuze uit deze teksten. Ofschoon
de bloemlezing niet volledig is, schijnt het voornaamste toch wel opgenomen te zijn.
Kierkegaard is geen exegeet: dikwijls haalt hij de Schrift alleen aan om zijn eigen
gedachten te ontwikkelen, maar deze zijn altijd interessant en meestal diep
‘evangelisch’. De teksten staan gerangschikt in de volgorde van de evangeliecitaten.
Achteraan wordt dan de referentie naar het dagboek aangegeven. Misschien was
het handiger geweest deze onmiddellijk op de tekst te doen volgen. Vertaling en
uiterlijke verzorging zijn even keurig als we dat van Kösel-Verlag gewoon zijn.
L. Dupré

Dantec, François, Fiançailles chrétiennes. - Direction des Oeuvres,
Quimper, 1957, 190 pp.
We kennen de schrijver van dit boekje door zijn zeer verdienstelijke Foyers
Rayonnants die zich op een verheven plan van de christelijke huwelijksbeleving
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bewegen. Ook hier spreekt hij tot strijdende jonge christenen van bretons gehalte,
over de christelijke zin van het huwelijk, over de keuze van de levensgezel, over
christelijke houdingen gedurende de verlovingstijd en over de nodige voorbereidingen
op het huwelijk: oprecht, evenwichtig, tot edelmoedigheid oproepend. In het hoofdstuk
over de kuisheid, dat men in het geheel van het boek dient te beschouwen, vinden
we echter al te veel onderscheidingen: zij zijn natuurlijk van uit onze klassieke
handboeken aangebracht als antwoord op telkens weer in de studiekringen gestelde
vragen, maar zoals ze daar staan klinken zij soms streng, en dreigen een zekere
onbevangenheid te ontnemen, die bij idealistische jongeren, tot wie zich het boekje
richt, alleen maar goed kan doen.
A. Snoeck

Leroy, Olivier, Sainte Jeanne d'Arc. Les Voix. - Alsatia, Parijs, 1956, 156
pp.
Een probleem als dat van de religieuze authenticiteit van inwendige stemmen is
slechts zeer gedeeltelijk langs de weg der historische kritiek op te lossen. Uiteindelijk
kan alleen een bovennatuurlijk gerichte ‘onderscheiding der geesten’ beslissen. Het
werkje van O. Leroy, de bekende specialist in de studie der religieuze paranormale
verschijnselen, over de ‘stemmen’ van Jeanne d'Arc, is onder dit opzicht meesterlijk.
Terwijl hij met feilloze hand de historische gegevens uit een aantal legendarische
overwoekeringen en uit de mythologiserende fantasie van heel wat historici vrijmaakt,
past hij er geleidelijk de techniek van de onderscheiding der geesten op toe, en
concludeert, o.i. volkomen terecht, tot de ontwijfelbare authenticiteit van Jeanne's
roeping en van haar stemmen.
L. Monden
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Wimmer, Otto, Handbuch der Namen und Heiligen. - Tyrolia-Verlag,
Innsbruck, 1956, 560 pp., geb.
Een boek over doopnamen. Een Tyrools pastoor geeft hier de veilige inleiding, die
menigeen welkom zal heten. Over onze christelijke namen en al wat ermede verband
houdt, vindt men hier prettig en bruikbaar gerangschikte inlichtingen: patronen,
heiligenlevens, feesten, attributen, kerkelijk jaar. Ook over minder aan te raden
namen worden gegevens verschaft.
M. Dijkmans

Guardini, R., Existentie in het geloof, vert. M. Van Vossole. - Lannoo,
Tielt-Den Haag, 1957, 86 pp., ing. Fr. 38, geb. Fr. 62.
Drie voordrachten, gehouden in augustus 1950, tijdens de recollectiedagen die
voorafgingen aan de 74ste Duitse katholiekendag. Onze menselijke existentie krijgt
haar zin en richting vanuit het geloof dat we door God geschapen zijn: wij bestaan
vanuit Hem, en willen dus zijn zoals Hij ons heeft gewild; door God in de vrijheid
gesteld: God legt Zijn werk in onze handen, waardoor onze vrijheid een opdracht
wordt; door God gekend: uit Gods liefdevol kennen zijn en worden we ons zelf. Deze
‘meditaties’ beginnen met een luisteren aan de bron van ons geloof, de Schrift
(eerste hoofdstuk Genesis; 8ste psalm; 138ste psalm), om van daaruit over te gaan
tot beschouwingen waarin we, in een eenvoudige vorm, de vertrouwde
religieus-psychologische themata van Guardini's denken terugvinden.
C. Traets

Sheen, Mgr. Fulton J., Une divine histoire d'amour, vert. M. Brehier. Ed. Salvator-Casterman, Doornik, 1957, 88 pp., ing. Fr. 56.
Trese, L., Nous sommes un, vert. L. Brevet. - Ed. Salvator-Casterman,
Doornik, 1957, 192 pp., ing. Fr. 72.
Twee werkjes van overbekende schrijvers, die elk hun eigen schrijftrant en
voorstellingswijze trouw blijven. Het boekje van Sheen geeft een schets van het
heilsbestel als werk van Gods liefde; Trese behandelt onze sacramentele
verbondenheid in Christus, en de gevolgen die dat meebrengt voor ons persoonlijk
leven en ons apostolaat.
L. Monden

Pittet, Mgr. Romain, Lourdes. Foto's van Ch. Jud. - Editions St Paul,
Fribourg-Zw., z.j., 10 pp., 52 pl., geb. 21,5 × 19 cm.
Het was wel een beetje te verwachten dat Ch. Jud, wiens prachtige foto-albums tot
nog toe voornamelijk aan Italiaanse steden waren gewijd, bij de nadering van het
Lourdes-jaar aan de bekoring niet zou kunnen weerstaan, om ook over deze
beroemde bedevaartplaats een album te publiceren. De technisch volmaakte, sterk
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evocatieve foto's, samen met de sobere religieus-echte inleiding van Mgr. Pittet en
de stemmige commentaren van Maria Winowska, maken dit boek tot een uitstekende
inleiding en een ideaal souvenir voor de bedevaarder.
L. Monden

Literatuur
Harduwijn, Justus De, De Weerliicke Liefden tot Roose-Mond, 1613,
ingeleid en met aantekeningen voorzien door Dr. O. Dambre. - Zwolse
Drukken en Herdrukken. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956, 184 pp., f
4.60.
Dat het beeld van de literaire renaissance in de zuidelijke Nederlanden werd
vertekend, is de laatste tijd uit een reeks waardevolle essays en tekstuitgaven
genoegzaam gebleken. Een vernieuwd totaalbeeld van deze periode dringt zich op,
en deze bijdehandse en kritisch verantwoorde RooseMond-editie zal hier niet weinig
toe bijdragen. De Harduwijn behoort immers tot de belangrijkste dichters der XVIIe
eeuw: zijn sensitieve onbevangenheid en spontaan lyrisme steken zelfs Hoofts
liefdeverzen naar de kroon; en wat zijn Franse voorbeelden betreft, de
Pleiadedichters du Bellay, Belleau, Laugier en Desportes, hoever laat de Harduwijn
die niet achter zich? Dr. Dambres inleiding bevat, naast de gebruikelijke uitweidingen,
bibliografie, auteurschap, ontstaan- en publikatietijd van de Roose-Mond betreffend,
ook menig interessant gegeven over de cyclische structuur van de bundel, over het
imitatieprocédé en het probleem van de echte of vermeende verliefdheid van de
dichter. Het beeld van de dichter de Harduwijn blijft onvolledig zo lang wij de
religieuze omwerking van een aantal liefdeverzen uit de latere bundels Goddelicke
Lof-Sanghen, Val ende Opstand en Goddelicke Wenschen niet in eenzelfde degelijke
en handige uitgave ter beschikking hebben. We verwachten dat Dr. Dambre hiervoor
binnen afzienbare tijd zorgen zal.
J. Du Bois
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Fechter, Paul, Das europäische Drama. I: Vom Barock zum Naturalismus.
- Bibliographisches Institut, Mannheim, 1956, 512 pp., geb. DM. 19,80
(inschr.), geïll.
Te oordelen naar dit eerste deel, wordt Fechters studie over het drama een nog
monumentaler synthese dan zijn Geschiedenis van de Duitse letterkunde. Hij bezit
de zeldzame gave, in de veelheid van schrijvers en werken de eenheid van blik te
bewaren voor de continuïteit zowel als voor de evolutie. Daarbij beschouwt hij, met
groot penetratievermogen, de geestelijke inhoud, de technische vormgeving en de
woordkunst, als één geheel. Om misverstand en onvoldaanheid te voorkomen,
waarschuwen we de lezer, dat de titel niet helemaal beantwoordt aan het werk.
Juister ware: ‘het Duitse drama en zijn relatie tot het Europese drama’. Dit laatste
wordt alleen behandeld in de figuren van internationale betekenis, terwijl het voor
Duitse schrijvers volstond om opgenomen te worden, dat ze in Duitsland gespeeld
worden of.... verdienen gespeeld te worden. Daarbij gaat het hier om toneel, niet
om literatuur: vandaar een heel andere orde dan die van de literatuurhistorie. Het
gespeelde theater als levend Europees cultuurbezit wordt in deze studie verwerkt
voor zo ver het levenswaarde kreeg voor het Duitse toneel. Interessant is daarbij
S.'s distinctie tussen de ‘moderne antiek’ van Winckelmann en Goethe, in
werkelijkheid een 18-eeuwse creatie, en de hèrontdekking van het andere
Griekenland, dat van Sofokles en Aischylos, voor wie Euripides dan ook meer en
meer de plaats ruimt. Shakespeare en de grote Spanjaarden komen aan de beurt
wanneer, dank zij goede vertalingen, de Romantiek ze voor Duitsland waardeert.
Dit eerste deel eindigt bij de wegbereiders tot het naturalisme. - Een enkele maal,
waar het om Duitse werken gaat (met aan het hoofd Faust II), vergeet S. zijn opzet,
en spreekt hij meer over literatuur dan over opgevoerd toneel. Voor ons publiek,
dat de groei van het thans nog levende toneel te eenzijdig van uit het Engelse en
Franse heeft leren zien, zal dit boek het inzicht heel wat verruimen en verrijken. S.'s
waarderingen zijn helemaal geen cliché's, maar ontstaan resoluut en verantwoord
van uit de geestelijke positie van onze tijd. Prachtige illustratie. Had een deskundig
corrector de Franse citaten even doorgenomen, dan had dit werk nog aan Europese
presentatie gewonnen.
A. Deblaere

Bruggen, Kees van, Ontbonden Garven. Roman van een hedendaags
gezin. Wereldbibliotheek. Amsterdam - Antwerpen. 148 blz., 1957, f 5,90.
In Ontbonden Garven beschrijft Kees van Bruggen de toestand van een
maatschappelijk afzakkend burgergezin, in de jaren na de oorlog. Alle stromingen
en verschijnselen in het na-oorlogse gezinsverband, de spanningen tussen ouders
en opgroeiende kinderen, het verzwakken van traditie en moraal, dit alles wordt
levend in dit met fotografische nauwkeurigheid weergegeven gezinsbeeld. Kees
van Bruggen heeft nog niets van zijn scherpe observeerkunst, zijn levendigheid van
weergave, zijn stekelige humor verloren. Alles bij elkaar is het een triest, maar
boeiend relaas van een gezin, waar alle binding met God of enige religieuze houvast
verloren gingen.
J.v.H.
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Schneider, Rudolf, Verhüllter Tag. - Jacob Hegner, Köln & Olten, 1956,
234 pp., D.M. 6.80.
Rudolf Schneider publiceerde dit boek in 1954 en Jacob Hegner bezorgde een
‘Sonderausgabe’ daarvan in 1956. Het is niet zo zeer een autobiografie van de in
Duitsland zeer geroemde auteur als wel een soort ‘Levensbelijdenis’, te vergelijken
met de belijdenissen van Augustinus of Rousseau. De schrijver is een eenzaam
mens, een denker en een ‘gevoelige’, die de lotgevallen van zijn volk, vooral de
verdwazing onder Hitler, met bitterheid ondergaat. Na een wat luchthartige en vrijwel
godsdienstloze jeugd wordt hij gegrepen door de waarheid en de tragische ernst
van het kruis en voortaan speelt dit leven zich af in de kruisschaduw. Schneider
schrijft geen Unterhaltungslectuur, maar boeit door zijn ernst en door de menselijke
rijkdom zijner inzichten en gevoelens. Het tragische en het paradoxale der menselijke
verhoudingen heeft hem bijzonder gegrepen en bepalen stemming en sfeer van zijn
boek. Het is een werk dat nadenkende en meditatieve lezers bijzonder bekoren zal.
J. v. Heugten

Snoek, Paul., Ik rook een vredespijp, gedichten. - Uitg. A.A.M. Stols,
's-Gravenhage, 1957, 76 pp., f 4.90.
Jammer genoeg kan ik mij nauwelijks aan de indruk onttrekken dat deze jonge
Vlaamse experimentele dichter zijn eigen taal niet spreekt. Dat de wereld van zijn
woorden en beelden een vesting is, waarin hij wegvlucht voor zichzelf. Uitge-
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zonderd misschien de eerste verzen van deze bundel, waar nog sprake is van ‘de
mens, het krachtige kind’, die smeekt om ‘zaad van vrede’; en hier en daar een
enkele regel. Dan, even, voel ik mij begrepen en begrijp ik hem. Het is omwille van
die enkele ontmoetingen, dat ik vol verwachting naar hem zal luisteren als hij een
volgende maal spreekt.
Huub Oosterhuis

Nieuwenhuizen, Johan van, Credo van de waterman, gedichten. De
Windroos XL. - U.M. Holland, Amsterdam, 1956, 40 pp., ing. f 2.75.
Nog schuifelt door deze verzen de ‘angst om aan het woord te komen’. Het is alsof
de dichter zijn eigen situatie, te worden ‘gericht door het woord’, woordmens te zijn,
niet helemaal aan kan, en al dichtend tracht zijn eigen wezen te veroveren. Maar
soms schrijft hij een prachtig vers, als dat ‘voor een kind’, trefzeker, vol en schoon.
Wel zou men wensen dat er wat meer licht en kleur en muziek aan deze gedichten
te pas kwam. Zijn taal schijnt soms een beetje cerebraal en nog te weinig plooibaar.
Het klinkt nog niet voluit. Maar zeker komt dat nog.
Huub Oosterhuis

Strand, Mea, Orion, gedichten. De Windroos XXXVII. - U.M. Holland,
Amsterdam 1956, 43 pp., ing. f 2.75.
Deze verzen zijn driftig gezegd, trillend, stampvoetend soms. Een scherp en ook
moedig gesprek met de realiteit van deze wereld. Maar er ontbreekt een dimensie.
Alles is diesseitig, en dat geeft aan deze poezie iets ontluisterends. ‘Mes’ is een
sleutelwoord, ook ‘Glasscherven’, ‘ijzer’. En ‘wij zijn er blindelings’. De dichteres
maakt taal die pijn doet; waarom toch, zou men willen vragen. Want zij kan ook de
beminde zijn: ‘Werkelijk vrolijk en zacht ben ik’, en dan staan er ineens gedichten
als ‘Op reis’ en ‘Zomers’. Men zou haar willen vragen om menselijker poezie. En
inderdaad, dat is veel gevraagd.
Huub Oosterhuis

Valleide, Guus (ps), Zon maan en hun verwend publiek. - De Windroos
XXXVIII, U.M. Holland, Amsterdam 1956, 32 pp., ing. f 2.75.
Een zwak debuut. Men heeft voortdurend het gevoel dat het eigen woord voor de
ervaring niet werd gevonden en dat de dichter een taal tracht te spreken die hij wel
bewondert maar niet beheerst. Zijn beeldspraak mist al te vaak kracht van suggestie,
geeft veel te vermoeden, vooral vermoeidheid en innerlijke verwarring, maar
uiteindelijk komt men nauwelijks onder de indruk, helaas. Bovendien ben ik bang
dat het proefondervindelijk gedicht hier een procédé is geworden. Epigonisme is
een vervelend woord, maar toch ‘men is niet ongestraft te gast bij vorsten’, zoals
hij zelf ergens zegt. Jammer van de originele titel.
Huub Oosterhuis
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Laurey, Harriet,, Oorbellen, gedichten. - Uitg. A.J.G. Strengholt,
Amsterdam, 1956, 16 pp., ing. f 2.50.
Al wat men van deze bijzonder begaafde dichteres nog verwachten kan, ligt
aangeduid en voorgespeeld in deze cyclus kwatrijnen. Liefdeslyriek, zo zuiver en
rijk, dat men zijn hart niet geloven durft, voordat men ze nog vele keren heeft gelezen.
Heel de veelkleurige werkelijkheid van de liefde, en het wonder van geborgen en
bemind te zijn, brengt zij in deze poëzie nabij. ‘Ik dank je, dat je mij dit hebt gegeven’,
zou men met haar eigen woorden willen zeggen. Hopelijk zal zij nog dikwijls vanuit
deze volheid tot ons spreken, in verzen, even ‘aanhankelijk, verwonderd en bewogen’
als deze kostbare bundel.
Huub Oosterhuis

Roosenburg, Henriette, En de Muren vielen om. Vertaald. - Querido.
Amsterdam, 1957, 247 blz., f 8.90.
De Nederlandse, Henriette Roosenburg, thans werkzaam in New-York, beschrijft
hier haar vlucht uit een Duitse gevangenis in het Oosten in 1945. De Russen komen,
de Duitsers laten alles in de steek en de gevangenen moeten hun weg maar vinden.
Het boek heeft succes in de V.S. en schijnt zelfs verfilmd te worden. De verhaaltrant
der schrijfster is ongewoon boeiend en levendig en haar juiste vermenging van
Dichtung en Wahrheit schept een spannende illusie. Het boek, hoewel in het Engels
geschreven, is door en door Nederlands, in heel zijn sfeer en in de reacties van de
schrijfster en haar medevluchtelingen. Een lang verblijf in kampen en gevangenissen
verruwt onwillekeurig en ook dit is door het werk heen voelbaar.
R.S.

Helderenberg, Gery, Sacramentarium. - Eigen beheer, Leopoldlaan 7,
Aalst, 1956, 25 pp.
Zeven lyrische zangen op de sacramenten, getuigen van een zuiver religieus gevoel.
Het eigene van Helderenbergs poë-
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zie komt ook hier weer tot gestalte: het samengaan, in beeld en ritme, van objectieve,
dogmatische gegevenheid en subjectieve, persoonlijke inleving van het christelijk
mysterie. Wat de dichter van Gods gaven leren wil, groeit telkens vanuit de diepten
van zijn priesterhart op. Men leze b.v. het laatste vers van Huwelijk om te vermoeden
hoe levensecht Helderenberg dicht.
J. Du Bois

Hugnet, Georges, L'aventure Dada. - Galerie de L'Institut, Parijs, 1957,
102 pp., geïll.
Een van de grote verdiensten van de tentoonstelling Dada die onlangs in Parijs
werd georganiseerd is zeker de uitgave van L'aventure Dada door G. Hugnet.
Helemaal geen Dada-uitgave, ook al komt ze van iemand die zich gaarne als dadaïst
laat doorgaan, maar een zeer net boek met een belangrijke inleiding van Tzara,
waarin hij Dada scherp bepaalt en ook relativiseert, en een objectief-gehouden tekst
van Hugnet. Of is deze angstvallige objectiviteit de nieuwe vorm waarin Dada, de
eeuwige revolutie, zich nu voordoet? G. Hugnet heeft de korte geschiedenis van
Dada (1916-1922) samengevat in een aantal hoofdstukken telkens een of ander
Dada-centrum als Zürich, New-York, Berlijn, Keulen, Hannover, Parijs behandelend.
Suggestief schetst hij de atmosfeer van deze groepen, maar wijdt zijn aandacht
toch hoofdzakelijk aan de hoofdpersonen die deze groepen hebben beheerst.
G. Bekaert

Kuepper, Dr. Heinz, Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Claassen-Verlag, Hamburg, 1955, 421 pp., geb. D.M. 27.
In dit woordenboek vindt men de werkelijke toestand van het tegenwoordige
spraakgebruik. Hoewel steeds vloeiend en evoluerend, werd het nodig de
gebruikstaal eens te fixeren in een speciaal lexikon, dat voor vreemden, die met
hun aangeleerd Duits soms niets van het gesprokene verstaan, misschien nog
nuttiger kan zijn dan voor Duitsers. In de lezenswaardige inleiding gaat Dr. Küpper
na, welke groepen in de laatste jaren een beslissende invloed op de spreektaal
hebben uitgeoefend: vooral de industriële centra hebben uitdrukkingen, die vooreerst
tot een groepstaal behoorden, tot gemeengoed gemaakt; andere, oorspronkelijk tot
één gebied beperkt, volgden de binnenlandse volksverhuizing, zo kenmerkend voor
het moderne Duitsland.
A. Deblaere

Der Stil-Duden. Wörterbuch des guten Stils. - Bibliographisches Instituut
A.G., Mannheim, (1956), 780 pp., geb. D.M. 12.60.
De ‘Stilduden’, tien jaar lang onvindbaar, verscheen eindelijk opnieuw, in een
herwerkte uitgave onder leiding van Paul Grebe en Gerhart Streitberg. Voor ons
Nederlanders is dit naslagwerk wellicht nuttiger dan de klassieke
‘Duden-Rechtschreibung’. Hier immers leert men de Duitse woorden en uitdrukkingen
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gebruiken in hun juiste verband, in de sociale, affectieve en qualitatieve sfeer, waarin
ze passen. In de laatste jaren heeft de afwijking tussen papierduits en levend Duits
scherper vormen aangenomen. Wie niet, of niet dikwijls genoeg, in Duitse
cultuurcentra kan verblijven, zou licht een al te populaire uitdrukking voor de gepaste
levende taal houden of anders zich voorzichtigheidshalve tot ‘dood’ Duits moeten
beperken. De inleiding van Dr. Ludwig Reiners geeft een zeer pedagogische
voorbereiding, samen met de grote regels voor het gebruik van het levende Duits.
A. Deblaere

Holthusen, Hans Egon, Das Schiff. - Piper-Verlag, München, 1956, 362
pp.
De criticus en dichter waagde zich hier aan een milieu-roman: het internationale
gezelschap op een oceaanschip vormt inderdaad onmiddellijk een afzonderlijk milieu
met zijn eigen wetten en gebruiken. Een zuiver afgesneden stuk moderne
maatschappij en haar problematiek, in al zijn lagen zichtbaar als een
laboratorium-preparaat, is op drift op enkele honderden vierkante meter bodem, en
de individualiteiten zien zich onontkoombaar tegenover elkander gesteld. Het leven
wordt hier snel tot een ersatz van de werkelijkheid: sympathieën en antipathieën
groeien, juist in het bewustzijn van hun voorlopigheid en irrealiteit, tot artificieel acute
stadia, psychologisch verwoestend en toch wezensvreemd. Is Holthusen romancier?
In dit boek slaagt hij er niet in, ons zijn worsteling met de vorm voor de inhoud te
doen vergeten. Nog te veel opgeschroefdheid en gewilde intensiteit, met te zichtbare
post-expressionistische stijlprocédé's.
A. Deblaere

Zwolse Drukken en Herdrukken. Nr. 6: J.J. Mak, Uyt jonsten versaemt.
Retoricale studiën. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1957, 256 pp., f 6.80.
Voor degenen die belangstellen in de rederijkersliteratuur, is in deze bundel op-
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stellen volop gelegenheid veel wetenswaardigs en interessants te vinden. De lezer
bemerkt dat ook in de veelgesmade de lichtpunten niet ontbreken. Hetgeen dr. Mak
in de loop der laatste tien jaren her en der gepubliceerd had, vindt de lezer thans
bijeen in het zesde nummer der Zwolse reeks van Taal- en Letterkundige studies;
en hiermede is een uitmuntend deel aan de reeks toegevoegd. Men ervaart dr. Mak
als een zeer bekwame kenner én speurder inzake rederijkerspoëzie die men met
vertrouwen en een gerust wetenschappelijk geweten kan volgen.
Joh. Heesterbeek

Kunst en cultuurleven
Klee, Paul, Das bildnerische Denken, herausg. von Jürg Spiller. - B.
Schwabe-Verlag, Basel-Stuttgart, 1956, 32-542 pp., 1200 afb., 22 × 22,5
cm., geb. Zw. Fr. 76.
Klee, Paul, Tagebücher 1898-1918, herausg. von Felix Klee. - Verlag
DuMont-Schauberg, Keulen, 1957, 423 pp., geïll., D.M. 28.
Petitpierre, Petra, Aus der Malklasse von Paul Klee. - Benteli-Verlag,
Bern, 1957, 65 pp.
Driemaal Paul Klee, driemaal buiten elke interpretatie om, Paul Klee zoals hij zichzelf
in zijn werk en in zijn geschriften heeft uitgedrukt. Petra Petitpierre was een leerlinge
van Paul Klee die haar leermeester in zijn verschillende leeropdrachten te Weimar,
Dessau en Düsseldorf is gevolgd en het gelukkige idee had, zijn reacties bij zijn
lessen en bij het bespreken van eigen werk en dat van zijn leerlingen stenografisch
op te tekenen. In zijn laatste levensjaren gebruikte Klee zelf herhaaldelijk deze nota's
zodat we reden hebben om ze als authentiek te beschouwen. De Benteli-Verlag
heeft deze nota's, die het beeld van Klee niet alleen bevestigen, maar ook verrijken,
in een verzorgde plaquette uitgegeven. - uit de dagboeken van Paul Klee, die tot
1918 nauwgezet werden bijgehouden, waren reeds enkele uittreksels klassiek
geworden. De jonge uitgeverij DuMont-Schauberg heeft als een van haar eerste
prestaties de volledige uitgave ervan bezorgd. Felix Klee, de zoon van de schilder,
was haar hierbij behulpzaam. Vier dagboeken heeft Paul Klee neergeschreven,
vanaf zijn eerste jeugdherinneringen tot in 1918. Daarna vervangt de briefwisseling
het dagboek, waarin overigens reeds vroeger fragmenten van brieven werden
overgeschreven. De uitgave van dit dagboek is ontegensprekelijk van het hoogste
belang voor een diepere kennis van Klee's persoonlijkheid, waar hij zelf sterk de
nadruk op legt, en voor een verheldering van zijn schilderwijze. Daarbij is het echter
ook een waardevol document voor de kennis van de moderne psyche, die in een
dichterlijke natuur als die van Paul Klee zeer gevoelig staat uitgetekend. - Ook het
derde, lijvige boek wordt uitgegeven onder de naam Klee en bevat, de bondige
inleiding niet te na gesproken, uitsluitend teksten en tekeningen van Klee zelf. Onder
de titel Das bildnerische Denken, - waarmee Paul Klee zijn eigen creativiteit
beschreef - werden hier verzameld de nota's voor voordrachten en lessen aan het
Bauhaus over de vormleer van de schilderkunst. Het is onmogelijk deze syntaxis
van het werk van Klee te resumeren. Een diepgaande studie zal nodig zijn om het
overvloedige materiaal, dat in een schitterende uitvoering wordt voorgelegd, te
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begrijpen en ooit - zo dit mogelijk mocht blijken - in een overzichtelijke synthese te
ordenen. Hierbij herinneren wij aan de boeken van Haftmann en Grohmann die een
eerste poging daartoe hebben gedaan, hier vroeger reeds besproken. Met deze
werken bezit de Klee-studie, een van de meest boeiende opgaven in de moderne
schilderkunst, in elk geval een ernstige basis.
G. Bekaert

Bourniquel, Camille en Jean Guichard-Meili, Les créateurs et le sacré.
(Coll. L'Art et Dieu). - Ed. du Cerf, Parijs, 1956, 234 pp., 12 ill.
Buiten alle polemiek om hebben C. Bourniquel en J. Guichard-Meili een belangrijke
verzameling teksten uitgegeven die in hun verscheidenheid en toevalligheid het
probleem van de moderne gewijde kunst in een zuiver licht stellen, wat ongeveer
hetzelfde is als het oplossen. De waarde van hun boek, waarin getuigenissen van
zogenaamde atheïsten naast die van vrome gelovigen over religieuze ervaringen
in het kunstleven zijn opgenomen, ligt voor een deel hierin dat de auteurs geen
bepaald standpunt verdedigen, zich niet aan de ene of andere kant van de zinloze,
maar daarom des te verbetener strijd stellen. Het sacrale zelf wordt op die wijze in
het brandpunt ge-
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steld. In een korte inleiding wordt de situatie van de moderne religieuze kunst
geschetst. Daarna krijgen wij het getuigenis van een dertigtal schilders en
beeldhouwers sedert Delacroix, die chronologisch gerangschikt alle richtingen van
de moderne kunst vertegenwoordigen. De meeste van die teksten zijn niet onbekend.
Zij zijn echter soms moeilijk te bereiken en worden in elk geval in evidentie gesteld
door in een dergelijke bundel te worden opgenomen.
G. Bekaert

Buschor, Ernst, Von griechischer Kunst. - Piper-Verlag, München, 1956,
212 pp., 50 ill., geb. D.M. 7.80.
Worringer, Wilhelm, Fragen und Gegenfragen, Schriften zum
Kunstproblem. - 191 pp., geb. D.M. 6.80.
In een keurige reeks biedt ons de Piper-Verlag, meestal naar aanleiding van de
verjaardag van zijn beste auteurs, bloemlezingen aan uit hun geschriften, die op
een of ander gebied van het moderne geestesleven een invloed hebben uitgeoefend.
In Streven werden reeds enkele delen ervan besproken. De laatste twee zijn - een
oude voorkeur van de Piper-Verlag - gewijd aan figuren uit de kunstwereld, E.
Buschor en W. Worringer. Men kent het oeuvre van Ernst Buschor, haast uitsluitend
gewijd aan de Griekse kunst en bijzonder aan de Griekse plastiek en
vazenschildering. Hieruit werden een dertien hoofdstukken gekozen, die een goede
kijk geven op de persoonlijkheid van deze geleerde, die zijn archeologie wist te
‘beleven’. Een contact met de persoonlijkheid, meer nog dan een kennisname van
het inzicht van Worringer, te verschaffen was ook de eerste bedoeling van Fragen
und Gegenfragen. Uiteraard kan deze bloemlezing slechts een zeer kleine indruk
meedelen van deze dynamische en invloedrijke denker die zich evenzeer voor de
kennis en het begrip van de kunstgeschiedenis als van de moderne kunst heeft
verdienstelijk gemaakt.
G. Bekaert

Ahlers-Hestermann, Fr., Stilwende. Aufbruch der Jugend um 1900. Verlag Gebr. Mann, Berlijn, 1956, 116 pp., 44 pl., 34 Abb., geb. D.M. 16.
Sternberger, Dolf, Ueber den Jugendstil und andere Essays. Claassen-Verlag, Hamburg, 1956, 254 pp.
Men haalt gemakkelijk de schouders op over wat Fr. Ahlers-Hestermann heeft
genoemd de Aufbruch der Jugend um 1900 en wat beter bekend is onder de naam
van Jugendstil, Modern Style, Art Nouveau. Deze cultuurbeweging die haar
hoogtepunt kende rond 1900 kan ons inderdaad doen glimlachen om de profetische
ernst waarmede haar aanhangers dit nieuwe romantisme verdedigden, dat tenslotte,
na vijftig jaar, in de meeste van zijn produkten geen overtuigingskracht meer bezit.
Deze glimlach mag echter geen miskenning worden van de grote betekenis die
deze Jugendstil bij de geboorte van de moderne wereld heeft gehad. Weinig
kunstenaars die in die tijd debuteerden - en dit zijn de grote moderne meesters zijn aan zijn invloed ontsnapt. Fr. Ahlers-Hestermann, geboren in 1883, heeft als
jonge schilder de omwenteling van de Jugendstil meegemaakt en zijn invloed op
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de moderne kunst kunnen nagaan. Zijn boek is een heldere en onmisbare bijdrage
tot de kennis van deze beweging geworden. Door de gelukkige keuze van de
illustraties roept het de zeer creatieve en geladen sfeer van deze dagen op. De
essays van Dolf Sternberger, waarvan er slechts enkele de Jugendstil als thema
hebben, omspelen de historische schets van Fr. Ahlers-Hestermann als een
Jugendstil-decoratie, in een onuitputtelijke variëteit feiten en figuren naar voren
brengend en deze met pittige opmerkingen - die meestal objectief blijven samenhoudend. Zij vormen bij het eerste boek een goede aanvulling. Maar ook
afzonderlijk zijn zij interessant als schets van een tijdsgeest waaruit wij zijn gegroeid
en waarin wij nog op verscheidene punten vastzitten.
G. Bekaert

Read, Herbert, The art of sculpture (The Mellon Lectures in the Fine
Arts, 1954). - Faber & Faber, Londen, 1956, XXII-152 pp., 224 pl., geb.
sh. 52/6.
In zijn laatste werk tracht de grote Engelse kunstgeleerde sir Herbert Read het eigen
karakter van de beeldhouwkunst uit te tekenen, wat, volgens de auteur, slechts in
de laatste tijden, sinds Rodin, is ontdekt. Natuurlijk zijn er ook in het verleden grote
beeldhouwers geweest die de echte geest van de beeldhouwkunst min of meer
bewust hebben aangevoeld en uitgedrukt. Meestal echter leefde deze kunst in
afhankelijkheid van haar architecturaal milieu of werd beheerst door de wetten van
de schilderkunst. H. Read geeft toe dat ook in dit laatste geval nog authentieke
kunstwerken kunnen ontstaan, al zullen deze dan minder zuiver het eigen karakter
van de beeldhouwkunst realise-
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ren. Dit eigen karakter nu van de beeldhouwkunst bepaalt Rèad ergens als ‘a
three-dimensional object in space’ - een vrij banale definitie - waarbij Read echter
denkt aan een object met volume en massa, aan een object dus dat essentieel kan
betast worden. Deze opvatting van sculptuur is glansrijk geïllustreerd in het titelbeeld
‘Ptolemeus’ van J. Arp. Zij wordt vanzelfsprekend als wij ons de intieme vriendschap
herinneren die de auteur met H. Moore verbindt, wiens werk een onmiddellijke
interpretatie van deze opvatting kon zijn. Zij komt echter in flagrante tegenspraak
met de jongste richtingen van de sculptuur, die Read dan ook logisch beschouwt
als nieuwe afwijkingen van de zuivere beeldhouwkunst. Of men deze thesis
aanvaardt of verwerpt of haar eenvoudig als relatief beschouwt, het boek van sir
Herbert Read, met zijn talrijke en schitterende illustraties, blijft voor iedere lezer een
verrijking.
G. Bekaert

Filosofie en psychologie
Huebscher, Arthur, Denker unsrer Zeit. - R. Piper & Co Verlag, München,
1956, 363 pp., D.M. 7.20.
Na een uitstekende inleiding van een zestig bladzijden over de huidige
filosofisch-culturele situatie der wereld, waarin een bijzonder licht op Schopenhauer
valt, biedt Huebscher een galerij van twee en zestig filosofen, historici,
natuurkundigen en psychologen. Ieder van hen krijgt enige bladzijden toegemeten,
waarin een kort overzicht over hun doctrien en opvattingen wordt gegeven. Deze
karakteristieken zijn telkens goed geslaagd; men voelt dat een kundige hand ze
samenstelde. Enige levensdata worden verstrekt met daarna een lijst van de werken.
Heel het westen aan weerszijde van de Atlantische Oceaan is vertegenwoordigd,
met uitzondering van de Slavische wereld (slechts Berdjajew is opgenomen). Voor
Nederland fungeert Huizinga. Het is opvallend hoeveel welwillende aandacht de
schrijver aan vertegenwoordigers uit de katholieke denkerswereld wijdt. Bekende
figuren als Maritain, Gilson, Haecker, Guardini, Dawson en anderen staan hier naast
de existentialisten, de grote fysici en psychologen. Voor wie zich enigszins op de
hoogte wil houden van wat er in de wetenschappelijke en denkwereld van het
ogenblik omgaat is dit boek een goede en boeiende inleiding.
R.S.

Lutz, E., Das Schulspiel. Die Praxis des darstellenden Spiels in den
Volks-und Höheren Schulen auf entwicklungspsychologischer und
pädagogischer Grundlage. - Don Bosco Verlag, München, 1957, 271 pp.,
D.M. 13.80.
Onder de middelen om opvoeding en onderwijs meer op de vorming van de gehele
persoonlijkheid te richten neemt het dramatiseren een belangrijke plaats in. E. Lutz
heeft op grond van langdurige ervaringen en uitgebreide studie van de betreffende
litteratuur dit handboek samengesteld, dat allen die kinderen willen brengen tot
creatieve dramatiek uitstekende diensten kan bewijzen. Na een behandeling der
grondproblemen worden in een ontwikkelingspsychologisch overzicht de
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verschillende spelvormen behandeld. Een volgend hoofdstuk bevat vele practische
aanwijzingen voor de leerkrachten. Het laatste deel van het boek bestaat uit een
opsomming van onderwerpen, die geschikt zijn voor oefeningen, en een uitvoerig
litteratuuroverzicht. Een boek, dat de aandacht verdient van hen, die meewerken
aan de vernieuwing van het onderwijs.
J.M. Kijm

Hirzel, S., Spielzeug und Spielware. - O. Maier Verlag, Ravensburg, 1956,
47 pp. met 80 pp. foto's, D.M. 9.80.
Dit prachtig uitgegeven boekje treft wel allereerst door de verzameling foto's van
speelgoed, welke getuigt van een fijne smaak en waarvan ongetwijfeld een vormende
invloed kan uitgaan op hen, die met de vervaardiging of met de verspreiding van
speelgoed te maken hebben. De tekst geeft enkele reflecties op de artistieke en
paedagogische waarde van het speelgoed, waarbij de problemen ontstaan door de
speelgoedindustrie aan de orde komen. De grote invloed van het speelgoed op de
jeugd, en het onmiskenbare gevaar, dat schuilt in een speelgoedindustrie die te
eenzijdig geleid wordt door economische gezichtspunten, maakt een publicatie als
deze urgent.
J.M. Kijm

Specht, Minna, Kinderzorgen II, vert. Drs. P.J. Stolker. - Heideland,
Hasselt, 1956, 222 pp., geb. Fr. 105, geïll.
Zoals het eerste deel, behandelt dit tweede deel ook de gewone moeilijkheden van
de opvoeding. Natuurlijk zijn deze bijdragen soms wat theoretisch, doch zij willen
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slechts een inzicht geven in de problemen, en geen pasklare oplossingen voor alle
moeilijkheden. Menigvuldige voorbeelden uit een gezonde dagelijkse ervaring zetten
de lezer aan om na te denken over de onbeduidende incidenten uit het kinderleven.
V. Verelst

Horatczuk, S.J., M., Hier lacht der Aszet. - Verlag Herold, Wenen, 1956,
148 pp., ing. S. 32, geb. S. 48.
Psychologen, geestelijke leiders, en vooral heiligen weten hoe onoprecht de mens
is tegenover zichzelf. Vele mensen nemen er aanstoot aan, waar zij deze
onoprechtheid ontdekken bij anderen - natuurlijk -, en wel heel speciaal bij ‘vromen’.
Schrijver ‘lacht’, en dat is de gezonde houding, hij lacht met wijze, milde humor,
soms op het randje ietwat cynisch. Uitstekende lectuur voor al wie zich oefent in
zelfkennis, voor retraitanten, voor leken, kloosterlingen en priesters, die oprecht de
vele verkapte vormen willen opsporen van ons egoïsme, de vele arglistige wijzen
van zelfbedrog, die ook enkele te weinig geprezen deugden willen leren kennen,
als takt, vreugde, rust, fijngevoeligheid, ‘Schwung’ en gelatenheid, en de religieuze
kunst van het ‘understatement’. Het wil ons voorkomen dat het fijne, typisch Engelse
gebed: ‘Give me a good digestion, Lord, and also something to digest’, niet van
Thomas Morus stamt.
P. Fransen

Wetenschap
Wanders, Dr. A.J.M., Het raadsel Mars, de geschiedenis van een
geheimzinnige wereld. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1956, 15,5
× 22,5, 240 pp., f 9.75.
Naar aanleiding van de opmerkelijk gunstige Mars-oppositie in het afgelopen jaar
heeft Dr. Wanders in dit boek een samenvatting gegeven van alles wat tot nu toe
over de rode planeet bekend is. Schr. heeft geen genoegen genomen met een louter
meedelen der resultaten, maar laat tevens zien, langs welke wegen men daartoe
is gekomen. Zo wordt zijn boek tevens een boeiende geschiedenis van menselijk
vorsen en speuren. Schr. verstaat de kunst ingewikkelde kwesties zo te behandelen,
dat ook de niet-vakman zich een duidelijk beeld kan vormen van de problemen,
waarvoor het Mars-onderzoek zich geplaatst ziet. Schr. behandelt uitgebreid de
geografische, klimatologische en atmosferische gesteldheid op Mars; uitvoerig wordt
de ware aard van de poolkappen onderzocht; het kanalen-mysterie wordt in drie
hoofdstukken diepgaand besproken en tot een hoogstwaarschijnlijke oplossing
gebracht. Het geheel wordt nog verrijkt met 16 blz. kostelijke foto's, die alle zeer
zorgvuldig zijn uitgekozen. Achterin vindt men een lijst van alle Mars-opposities
tussen de jaren 1800 en 2000. Dit boek mag in de bibliotheek van de
amateurastronoom niet ontbreken. Aan het getal op blz. 17 onderaan ontbreken
drie nullen.
J. Mulders
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Russell, E. John, Dämonische Wissenschaft. - Lucas Cranach Verlag,
München, z.j., 97 pp., D.M. 4,40.
De Engelse econoom Russell beziet eerst een aantal problemen, die de ontwikkeling
der psychologie, natuurwetenschap en techniek stellen aan onze tijd
(energievoorraden, vrije tijds-besteding, zorg voor ouden van dagen,
verantwoordelijkheid voor onderontwikkelde gebieden, gebruik van moderne wapens).
Daaruit trekt hij de conclusie, dat de wetenschap problemen oproept, die ze niet
zelf vermag op te lossen. Hij eindigt met een pleidooi voor een morele stellingname,
die tenslotte alleen in de Christelijke religie een duurzaam fundament kan vinden.
P. v. Breemen

Dessauer, Friedrich, Religion im Lichte der heutigen Naturwissenschaft.
- Verlag Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1956, 49 pp., D.M. 3.20.
Een nieuwe druk van het fijnzinnige werkje, waarin Dessauer uitwerkt, hoe de
natuurwetenschap van haar beoefenaars een vraag- en luisterhouding eist, en langs
deze weg leidt tot een natuurlijke ontdekking van een scheppende God. Een betoog
dus, dat helemaal past in het grote levenswerk van de schr.: natuurwetenschap en
religie dichter bij elkaar te brengen; of beter: te laten zien hoe dicht zij eigenlijk bij
elkaar staan.
P.G. v. Breemen

De vorming van wetenschappelijke begrippen, door Donner, Prof. Mr.
A.M., Lindeboom, Prof. Dr. G.A., Algera, Prof. Dr. L., Roos, Prof. Dr. F.
de; - Uitgave J.H. Kok N.V., Kampen, 1957, 69 pp., f 2.95.
In deze serie interfacultaire voordrach-
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ten, gehouden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, leiden vier vakgeleerden ons
rond in het bedrijf van hun wetenschap: staatsrecht, pathologie, biologie, economie.
Zij doen dit inderdaad als vakgeleerden, d.w.z. niet door ons een filosofie van hun
wetenschap voor te zetten, maar door ons op een voor de niet-vakman zeer
interessante en vatbare wijze te laten zien, hoe zij zelf in hun wetenschap bij hun
begripsvorming te werk gaan.
A. v. Leeuwen

Vogt, Heinrich, Das astronomische Weltbild der Gegenwart. 2
Morus-Verlag, Berlin, 1956 , 104 pp., geill., D.M. 7.40.
De onmiskenbare verdienste van dit werkje ligt in de buitengewoon heldere
samenvatting van veel gegevens uit de hedendaagse astronomie en van de
modernste hypothesen over structuur, ontstaan en tijdsduur van de kosmos. Hoe
compact ook de inhoud is, altijd blijft de wijze van voorstellen klaar en duidelijk.
Bijzondere moeite moeite geeft schr. zich om, waar het te pas komt, te laten zien,
hoe de natuurwetenschapper, juist bij het voortschrijden van zijn kennis, de grenzen
van zijn wetenschap ervaart en zo boven zijn eigen vak uit verwezen wordt.
P.G. v. Breemen

Sociologie
Hentzen O.F.M., Dr. Cassianus, Uit onze sociale geschiedenis.
Herinneringen en documentalia. - Paul Brand N.V., Bussum, 1956, VIII,
253 pp., f 17.50.
De oud-adviseur der Nederlandse katholieke werkgevers beperkt zich in dit boek
tot de periode 1915-1925, in het bijzonder om aldus een bijdrage te leveren tot
inzicht in wording en ontwikkeling van de katholieke sociale organisaties in
Nederland, waarbij een ideeënstrijd tussen de schr. en de sociale pionier van de
Limburgse mijnstreek Poels een grote rol vervulde. Meer dan honderd klein gedrukte
bladzijden geven de gehele dagblad-polemiek tussen de beide voorvechters weer,
welke soms meer aan een spiegelgevecht dan aan allerdiepste meningsverschillen
over aard en strekking van ‘stand’ en ‘standsorganisatie’ doen denken. Ook overigens
bevat het boek meer documentalia dan herinneringen, waarbij voor een nog recenter
verleden de dertig bladzijden met naoorlogse documenten niet onbelangrijk zijn.
Het boek zal slechts voor een beperkte kring zijn bestemd, maar voor deze dan ook
bepaald betekenis hebben.
J.v.d.V.

Rosier, I., Ik zocht God's afwezigheid. Psychologische peilingen inzake
religieus-sociale toestanden in Europa. Deel II: Italië-Oostenrijk.
(Publicatie van het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut, Nummer 11). Pax, 's-Gravenhage, z.j., 468 pp.
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Het tweede deel van Pater Rosiers notities over zijn peilingen naar de concrete
godsdienstbeleving in de Europese arbeiderswereld, geeft ons een beeld van het
‘onlogische’ diepe geloof der Italiaanse werklozen, dat verenigbaar is met
communistische sympathieën en weinig preutse opvattingen over het geslachtsleven,
en van het vonkje waarachtig godsdienstig besef, dat nog ergens schuilt in de
Oostenrijkse gesocialiseerde burgerlijke arbeider. Het heeft dezelfde verdiensten
als het eerste deel (vgl. Streven, mei) maar eerst thans overziet men de betekenis
van dit werk: het brengt op scherpe wijze de sociale differentiëring van het
geloofsleven naar de verschillende volkskarakters aan het licht. Het is daarom,
behalve een interessante lectuur, ook een belangrijke documentatie voor het
opbouwen van een psychologisch-sociale theorie van de godsdienstbeleving. Moge
het de schrijver gegeven zijn, in een meer theoretische studie de volle vrucht uit zijn
ervaringen te trekken.
H. Hoefnagels

Varia
Hollenberg, Dr. P., Gerlacus van den Elsen Ord. Praem., Emancipator
van de Noordbrabantse Boerenstand. - Zuid-Nederlandsche Drukkerij
N.V., 's-Hertogenbosch, 1956, XII-388 pp.
Deze dissertatie is als deel III opgenomen in de ‘Bijdragen tot de sociale en
economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland’, welke onder redactie
van de professoren Rogier en van der Ven, alsmede van lector van den Eerenbeemt
worden uitgegeven bij de Centrale Druk-
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kerij N.V., Arminiaanse plaats 9 te Nijmegen. Zij is blijkens het ‘Ten geleide’ van de
Redactie dezer Bijdragen het resultaat van een bijna twintigjarig onderzoek en
behandelt de ontwikkeling van de Noordbrabantse boerenstand rondom de figuur
van de Norbertijn van den Elsen, die zich vanaf 1892 met hart en ziel heeft ingezet
voor de noodlijdende landbouwers van zijn gewest. Geboren in 1853 te Gemert,
bezoekt hij daar de vermaarde tweemans latijnse school (waarvan hij later ook de
geschiedenis heeft geschreven), en trad in 1869 in de sinds 1857 te Heeswijk
heropgerichte abdij van Berne. Na zijn priesterwijding was hij enige jaren werkzaam
als kapelaan te Berlicum en schreef hij wekelijkse bijdragen in het Zondagsblad der
H. Familie. In 1880 begon hij zijn lessen in Bijbelexegese en Kerkgeschiedenis (die
dus ditmaal niet gecombineerd werd met Kerkelijk Recht, gelijk toen gebruikelijk
was), maar de wetenschappelijke eisen moeten wel uiterst beperkt zijn geweest
daar deze dubbele professor nog tijd overhield voor een aantal niet onverdienstelijke
historische publicaties. Sinds 1886 nam hij bovendien nog de klassieke en de
Nederlandse letteren waar aan het door hem gestichte abdij-gymnasium. En nog
had daarmee deze felle man blijkbaar niet genoeg emplooi. Een jaar na de encycliek
Rerum Novarum zond hij zijn eerste pleidooi de wereld in voor een boerenorganisatie,
welke echter pas in 1896 in de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond gestalte
kreeg. Met spanning leest men het sterk zakelijk gehouden verhaal van de ellende
op het platteland, van de uitzuigerij der vaak onontwikkelde en eigengereide
zandboertjes door veekopers, winkeliers en pachtheren, maar ook van de geduldige,
wijze en onbaatzuchtige werkzaamheid van mannen als de Groningse onderwijzer
P. van Hoek, die sinds 1891 als landbouwleraar in Brabant zulke grote verdienste
heeft verworven door het propageren van de coöperaties en de landbouwcursussen.
Een van de belangrijkste stichtingen was wel de Centrale Boerenleenbank te
Eindhoven in 1898, waarover van den Elsen, vooral tegen de Limburgse promotor
van de leenbanken, Th. van der Marck in, zijn eigen opinies had en heftig verdedigde
met die eigenaardige mengeling van energie, praktisch doorzicht en boerse
bekrompenheid, welke deze toch zo onbaatzuchtige strijder meer tegenstand en
ellende hebben bezorgd dan hij dragen kon; zij hebben hem overigens ook
overvloedig stof gegeven om zijn weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken
Boerenbond te vullen. Het valt niet te miskennen dat van den Elsen zijn talloze
artikelen schreef vanuit een felle, persoonlijk ervaren bewogenheid met het ‘arme
Brabant’, dat eeuwenlang was uitgemergeld en vertrapt. Fanatiek en demagogisch
pakte hij zijn tegenstanders aan en al te gemakkelijk maakte hij hun bedoelingen
verdacht in de ogen van de kleine boeren, die in hem hun onverschrokken
voorvechter bewonderden, wiens profetische of dreigende taal hun uit het hart
gegrepen was. Bij alle strijd om lotsverbetering van de boerenstand - in boteroorlog,
eisen tot verbetering van pacht-, hypotheek- en erfrecht - waren het toch vooral de
godsdienstige belangen van zijn volk, die van den Elsen tot zijn weergaloze activiteit
voortdreven. Streng voor zichzelf en voor anderen, bezeten door zijn priesterlijke
idealen, was hij een van die krachtfiguren, die pas volop tot hun recht komen onder
de druk der tegenwerking. Hij sprong allesbehalve elegant om met zijn bestrijders
en sloeg er met de klomp op, als uit een primitieve drift tot afweer. Toch voelt men
onder het lezen van dit goed gedocumenteerde boek een stijgende sympathie voor
deze pionier, die er blijkbaar niet aan dacht zijn gebreken te bemantelen. Hij was
tenslotte een man uit een stuk, een ridder zonder vrees of blaam. Naast Ariëns,
Schaepman en Poels heeft hij zijn uitgebreide biografie, die tevens een stuk sociale
en economische geschiedenis is geworden, ten volle verdiend. 20 april 1925 is hij
in zijn geliefde abdij van Berne overleden.
Dr. J. Tesser
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Smedts, Mathieu, Geen tabak - geen hallelujah. - Foreholte, Voorhout,
1956, 188 pp., f 8.90.
In dit boek beschrijft Mathieu Smedts het leven van de laatste mensen uit de steentijd.
Smedts is in Nieuw-Guinea, bij de Kepauku's aan de Wisselmeren. In het algemeen
weten wij weinig van deze mensen af, die tot de primitiefste volkeren in de wereld
behoren. Onze onkunde hierover is niet verwonderlijk wanneer men bedenkt, dat
de woonplaats van de Kepauku's, het centrale bergland, alleen vanuit de lucht kan
worden bereikt en dus uiterst geïsoleerd ligt. Het is de grote verdienste van Mathieu
Smedts, dat hij in zijn boek Geen tabak - geen hallelujah een uiterst interessante
schildering geeft van het leven en werken van de Kepau-
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ku's. Dit is daarom ook zo van belang omdat immers over enkele jaren, dank zij het
Nederlands bestuur en dank zij de missie en de zending, de stenen bijl ook daar
tot het verleden zal behoren. In die omstandigheden is het dan ook wel bijzonder
nuttig dat de huidige toestand voor de historie is vastgelegd. Mathieu Smedts voert
ons mee naar dit land der koppensnellers en kannibalen, naar het land waar op
verschillende plaatsen een handjevol Europeanen, met Indo's en Papoea's, de
afzondering delen, naar het land waar een klein voorval als het aankomen van de
post het avontuur is van de week. Hij vertelt ons over de Kepauku's, over hun zeden
en gewoonten, over hun magie en bijgeloof. Hij schildert ons op een voortreffelijke
wijze de strijd die missionarissen en zendelingen moeten voeren om deze mensen
allereerst te helpen in hun levensonderhoud. Pas daarna, als de levensstandaard
opgevoerd is, kan aan het eigenlijke missiewerk worden begonnen. Deze
noodzakelijke prioriteit van de vervulling van de materiële behoefte boven de
geestelijke behoefte, vinden we terug in de titel van het boek. Een van de grote
behoeften van de Kepauku's is het roken. Ze zijn bereid ziel en zaligheid te verkopen
voor tabak. Omdat de missionarissen hen wel eens extra sigaretten gaven, waren
zij de favorieten in de wedren om de zielen van de Papoea's. Als de Papoea's 's
zondags in de kerk kwamen zingen, kregen ze tabak. Een keer werd dit stopgezet,
kregen ze geen tabak en het gevolg was.... ‘Geen hallelujah’ werd gezongen. Geen
tabak - geen hallelujah is een boek dat wij iedereen willen aanbevelen, in het
bijzonder hen die zich interesseren voor de situatie in een der achtergebleven
gebiedsdelen, dat ons zo na aan het hart ligt: Nieuw-Guinea.
J. v. Lierde

Brunet, G., Le Pari de Pascal. - Desclée de Brouwer, Parijs-Brugge, 1956,
140 pp., ing. Fr. 66.
Van de tien, twaalf grote fragmenten die de originele verzameling van Pascals
Pensées uitmaken is de beroemde tekst die in de traditie de naam van pari ontving,
voor de paleografen een kruis en een nachtmerrie voor de exegeten. De uitgave
van Brunet zal voor beiden zeer nuttig zijn. Zij biedt ons het fac-simile van het
handschrift, de letterlijke transcriptie er van, een overzicht van het handschrift en
de daarbij behorende liassen en afschrift een uitvoerige ontleding en bespreking
van de inhoud en tenslotte een moderne transcriptie die, wat de ordening betreft,
rekening houdt met de vooraf geschetste gedachte-ontwikkeling.
J. Dax

Steinmann, J., Léon Bloy. - Edit. du Cerf, Parijs, 1956, 460 pp., geïll.
Bij al hetgeen reeds over de schrijver van La Femme pauvre werd gepubliceerd,
ontbrak nog steeds een leesbare biografie. Het boek van Steinmann vult deze leegte
aan. In een opeenvolging van korte hoofdstukken wordt Bloy teruggeplaatst in zijn
tijd en omgeving; daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van zijn omvangrijke
correspondentie. Dit geeft een zeer levendig beeld van de strijd, de teleurstellingen,
de verwachtingen en de vreugden die Bloy's leven hebben getekend. Het boek is
met sympathie en intiem begrip geschreven, waarbij echter nooit de noodzakelijke
objectiviteit, die in geschriften over Bloy meestal ontbreekt, werd vergeten.
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Volk, Georg, Arznei für Leib und Seele. - J. Knecht, Frankfurt/M., 1956,
196 pp., geb. D.M. 7,80.
Zieke mensen, reconvalescenten, doch ook gezonde mensen zullen met vrucht dit
kleine leesboek ter hand nemen. Het zal zeer zeker bijdragen tot de gezondmaking
van hun gemoed. Men vindt er aangenaam geschreven hoofdstukjes in over de
eenheid van ziel en lichaam, over de aangepaste houding van een christen tegenover
de ziekte, over de bezoeken aan het ziekbed, over droefheid en de troost der tranen,
over het hygiënisch nut van het vasten, van de ontspanning, van het goed ademen,
over de inkeer en over de gezonde slaap. Een menslievende arts biedt ons aldus
artsenij voor ziel en lichaam.
A. Snoeck

Lethaby, W.R., Architecture, Nature & Magic. - G. Duckworth, Londen,
1956, 156 pp., geïll., geb. 16 sh.
Men kan zich de vraag stellen waarom men nu de artikelen van de bekende auteur
W.R. Lethaby, in 1928 reeds in The Builder verschenen, opnieuw heeft uitgegeven,
want de ideeën, die erin worden uiteengezet zijn sedert lang gemeengoed geworden
en de argumenten waarop zij zijn gebaseerd zijn niet altijd goed gekozen. Deze
opstellen zijn wel niet veel anders dan reacties van een overigens zeer verstandige
lezer, op een aantal werken waarin de symbolische en magische
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betekenis van oude kunstwerken in het licht wordt gesteld.
G. Bekaert

Mühr, Alfred, Diamanten. - Uitg. Pax, Den Haag, 1956, 562 pp., f 12.50.
Toen bekend werd dat Soeta's dochter in het gelukkige bezit was geraakt van een
geheimzinnige, stralende en fonkelende steen, begon volgens de legende tussen
de heersers in het Ganges-gebied de eerste strijd om zijn bezit, een strijd, die zich
telkens zou herhalen. Zo beschrijft de auteur in de daarop volgende hoofdstukken
de gebeurtenissen en politieke verwikkelingen tussen prelaten en vorsten in de
latere eeuwen, tot in onze tijd, waarbij steeds het begeerde bezit van bekende
diamanten de inzet van de strijd is. Het boek eindigt met de strijd in de laatste eeuw
in Zuid-Afrika tussen de diverse diamant-magnaten, ten einde in het bezit te geraken
van de belangrijke diamantgroeven en in staat te zijn de prijs van de diamant op
een bepaald niveau te handhaven. De uitgave is typografisch goed verzorgd en
verlucht met enkele illustraties van bekende historische personen. In hoeverre het
verhaal berust op de historie, valt niet na te gaan, daar geen bronnen vermeld
worden.
L. von Motz

Fattinger, R., Liturgisch-praktische Requisitenkunde. - Herder-Verlag,
Freiburg, 1955, XIV-284 pp., geb. D.M. 15,80.
Allen die langs een of andere weg in aanraking zijn gekomen met de oprichting of
de inrichting van een kerkgebouw zullen zich verheugen over het compendium dat
R. Fattinger heeft opgesteld van de kerkelijke voorschriften, de liturgische gebruiken,
de algemeen-aanvaarde gewoonten, de benodigdheden, de materialen die met de
katholieke eredienst verband houden. In vorm van lexikon opgesteld, met een
uitgebreid register, is dit boek zeer bruikbaar. Hoewel in een ruime en open geest
opgemaakt moet de gebruiker toch voor ogen houden dat hier voorschriften zijn
opgetekend, die interessant historisch materiaal uitmaken, maar die sinds lang door
de kerkelijke praxis zijn voorbijgestreefd. Een te letterlijke interpretatie van wat in
dit compendium werd vastgelegd zou in vele gevallen slechts leiden tot een
hinderlijke verstarring. Wij wijzen hier als voorbeeld slechts op de kazuifelsnit. De
klokvorm wordt als verboden aangegeven, waar in feite deze vorm reeds wordt
aangewend in verscheiden bisschoppelijke en aartsbisschoppelijke kerken.
G. Bekaert

Frankl, Prof. Dr. V., Theorie und Therapie der Neurosen. - Urban und
Schwarzenberg, Wenen, 1956, VIII-200 pp., geb. D.M. 24.
S. hanteert, sinds zijn bevrijding uit het KZ in 1945, een zeer vruchtbare pen: de
biografie van dit boek, de voetnoten en zelfs de omslagen getuigen daarvan. Als
professor in de psychiatrie te Wenen bezit Frankl de uitzonderlijke gave om
redekundig, helder en sierlijk zijn gedachten uiteen te zetten, en heeft hij zich een
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faam verworven tot in N. en Z. Amerika. Ook bij ons is hij geen onbekende. Voor
het eerst biedt hij ons hier op vrij systematische wijze de synthese van zijn gedachten
omtrent de neurosen en omtrent zijn befaamde logotherapie. Wie kennis nam van
zijn vorige werken en artikelen, krijgt geen nieuwe inzichten. Het geheel munt uit
door een helderheid, welke hier en daar een neiging vertoont tot een al te goedkoop
simplisme, en zich te gemakkelijk bedient van de affirmatiekracht van een tot inflatie
geneigde persoonlijkheid. Artsen en zelfs theologen zullen het boek met vrucht
doornemen, en er het goede uit puren, tot voordeel van de gehele mens.
A. Snoeck

Hoggart, Richard, The Uses of Literacy. - Chatto and Windus, London,
1957, 319 pp., 25 sh.
De ondertitel van dit hoogst interessante boek luidt: Aspects of working-class life,
with special reference to publications and entertainments. Hiermede zijn ook de
twee delen van deze sociale studie aangegeven. In het eerste deel toch behandelt
schr. op zeer suggestieve wijze de geaardheid van de Engelse arbeidersklassen:
haar gebondenheid aan de buurt, haar clan-instinct en bijgevolg wantrouwen
tegenover iedere andere maatschappelijke klasse, haar houding ten opzichte van
ouders, haar home, en vooral haar tweede home, de kroeg, enz. In het tweede deel
bestudeert hij dan het type dag- en weekblad dat deze arbeider leest: zoals te
verwachten valt, indien men ten minste iets af weet van de Engelse pers, is het
beeld van een alarmerende vunzigheid gedrenkt in een naar soort sentimentaliteit.
Lezing van dit boek roept herhaaldelijk te binnen de gewaarschuwde man die voor
twee telt; in eigen land zien we immers steeds duidelijker sporen van Engelse
pers-methode en persinvloed. Wat gewetenloze journalistiek aan drek kan
produceren, treedt uit deze studie in alle helderheid naar voren.
W. Peters
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Haensch, Günther, Internationale Terminologie. - R. Möller-Verlag,
Stuttgart, z.j., 180 pp.
Dit boekje voorziet op geslaagde wijze in een behoefte die meer en meer gevoeld
wordt door ieder die beroepshalve verplicht is teksten in verband met de
internationale politiek te bestuderen of te schrijven. G. Haensch, gewezen hoofd
van de vertaaldienst bij de E.G.K.S., bezorgt eerst een woordenlijst waarin de termen
in logisch verband, telkens in vier talen worden omgezet (Duits, Engels, Frans en
Spaans). Daarop volgt een index in elk dezer vier talen, die de bruikbaarheid van
het werk aanzienlijk verhoogt. De termen hebben betrekking op het volkenrecht, de
diplomatie, de internationale betrekkingen en de internationale organisaties.
M. Grammens

Starkie, Walter, Auf Zigeunerspuren (von Magie und Musik, Spiel und
Kult der Zigeuner in Geschichte und Gegenwart). Vert. uit het Engels.
- Uitg. Carl Hanser Verlag, München, 318 pp., 69 foto's, 14
muziekvoorbeelden, ± f 18, D.M. 18.50.
Bijzondere aandacht willen wij vragen voor dit boek, dat ons voert naar de
mysterieuze en zo onbekende zigeunerwereld. Starkie neemt ons mee op een
zigeunerbedevaart naar de Provence, hij bezoekt de Paasfeesten in Spanje en laat
de zigeuners dansen onder de bruggen van Barcelona. Wie inzicht wil krijgen in het
zigeunerdom, vindt in dit boek een standaardwerk. De opmerkingen over de muziek,
met notenschrift verduidelijkt, zijn bovendien interessant voor alle muziekliefhebbers,
terwijl de beschrijvingen van Hongarije, de Provence en vooral Spanje (want de
auteur schenkt speciaal aan zijn Spaanse ervaringen aandacht) belangwekkend
zijn voor ieder die deze landstreken kent of wil leren kennen. Het boek is uiteraard
niet bestemd voor kinderen. Enkele passages over religieuze kwesties dienen
bovendien van een vraagteken voorzien te worden. Een boek, dat het predicaat
‘interessant’ volkomen verdient.
Dr. L. v. Egeraat

The Direction of Nuns. - Blackfriars, London, 1956, 259 pp., 16 sh. 6 d.
De lezingen, die in 1953 te Parijs gehouden werden tijdens een congres van
priesters, speciaal met de leiding van vrouwelijke religieuzen belast, en nu in een
Engelse vertaling zijn gepubliceerd, vormen een belangrijke bijdrage tot diepere
kennis van het religieuze leven. Ze zijn niet alle even belangrijk; de opstellen met
meer geschiedkundige en juridische inslag worden overtroffen door enkele
uitmuntende theologische verhandelingen over het kloosterleven. Reeds de lezingen
van de twee Dominicanen Plé en Carpenter maken deze verzameling tot een
kostbaar en nuttig bezit.
W. Peters

Morrison, L.W., Wines and Spirits. - Pelican Books, 1957, 320 pp., 5 sh.
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De ondertitel doet de lezer reeds watertanden: a survey of the making of wines and
of whiskey, brandy, rum, gin and the lesser known spirits. Maar daarbij komt nog:
a section on liqueurs and cocktails, and observations on the quality and prices of
alcoholic drinks. Maar het boek bevat ook aanwijzingen hoe men wijn moet leren
drinken, geeft een beschrijving van de meest beroemde wijngaarden ter wereld en
hun geschiedenis, en daalt zelfs af tot de wijnfles en het wijnglas. Het geheel heeft
iets van een encyclopedie op het gebied van alcoholische dranken, wetenschappelijk,
maar nog meer op de praktijk gericht. Voor sommigen misschien wel een belangrijk
boekje!
W. Peters

Hadriga, F., Kinder ohne Eltern? Erziehungsprobleme berufstätiger
Eltern. - Verlag Herder, Wien, 1956, 139 pp., S. 24.80 en DM. 4.80.
Een groot deel van de Oostenrijkse jeugd wordt door ernstige gevaren bedreigd,
omdat de kinderen te weinig door een huiselijk milieu worden opgevangen. Hierbij
spelen eigen Oostenrijkse problemen een rol, zoals de beperking van de schooluren
tot de ochtend, het grote aantal vaderloze kinderen en de deelname van veel vrouwen
aan beroepsarbeid. De auteur pleit voor de oprichting van opvoedkundige instituten,
die de kinderen 's middags opvangen en waar zij bij studie en ontspanning leiding
krijgen.
J.M. Kijm

Klauser, Theodor, Petite histoire de la liturgie occidentale, vert. M. Zemb.
- Edit. du Cerf, Parijs, 1956, 144 pp.
Twee opstellen van de bekende Duitse liturgist. In het eerste krijgen wij een levendig
en suggestief overzicht van de ontwikkeling der misliturgie. Het tweede geeft de
directieven voor een liturgisch verantwoorde kerkenbouw, zoals Klauser ze in
opdracht van de Duitse bisschoppen heeft uitgewerkt.
J. Allary
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[1957, nummer 11-12]
J. Gillis
Rector van de Rijksuniversiteit te Gent
Uitbreiding van het onderwijs in Vlaams-België
OP 18 januari 1956 sprak Sir Anthony Eden, te Bradford, over de wetenschappelijke
revolutie van de moderne wereld. Ik ontleen aan zijn uiteenzetting de volgende
woorden: ‘The prizes will not go to the countries with the largest populations. Those
with the best systems of education will win. Science and technical skill give to a
1)
dozen men the power to do as much as thousands did fifty years ago’ . In dezelfde
zin schreef oud-minister P. Harmel onlangs in dit tijdschrift: ‘De enige factor van
vooruitgang is heden ten dage de intelligentie, de handigheid van hen die het
immense apparaat der produktiemechanismen, dat steeds meer geautomatiseerd
wordt, scheppen, bouwen, bevelen, onderhouden of herstellen. De vooruitgang
hangt af van het menselijk genie. De hefboom van Archimedes is meer dan ooit een
2)
realiteit’ .
Op de weg naar een betere kwalificatie van het werkzaam deel van de Belgische
bevolking, doorloopt eenieder in principe het lager onderwijs, voor velen aangevuld
door de z.g. vierde graad. Ieder jaar verlaten in België ongeveer 30.000 kinderen
de school op de leeftijd van veertien jaar. Het grootste aantal onder hen, bijna twee
derden, wordt onmiddellijk in de maatschappij aan het werk gesteld en blijft aldus
staan op het niveau van het lager onderwijs. Het andere derde deel vangt
verschillende cyclussen aan van het middelbaar onderwijs. In tegenstelling met
hetgeen zich aldus bij ons voordoet volgen in de V.S. van Amerika minstens 80%
van de kinderen van 12 tot 18 jaar, jongens en meisjes, het middelbaar onderwijs,
en 70% van de hele jeugd doorloopt er op zeventienjarige leeftijd een volledige
cyclus van de middelbare school (de z.g. high school). De neiging bestaat ook bij
ons om deze weg op te gaan en de algemene leertijd te verlengen tot 18 jaar; thans
zijn we evenwel nog niet zo ver. Het gevolg hiervan is dat het actief deel van de
werkende bevolking bij ons noodgedwongen een gemiddeld lager peil bereikt dan
in de States. Anderzijds biedt het middelbaar onderwijs in ons land een minder brede
basis voor recrutering in het hoger onderwijs.

1)
2)

Zie het witboek: Technical Education printed and published by Her Majesty's Stationary Office.
Cmd. 9703.
Streven, mei 1957. Zie ook: Association des Amis de l'Université de Liège. Bulletin Trimestriel,
oktober-december 1956, nr. 4, blz. 3-55.
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Terwijl de uitbreiding van het middelbaar onderwijs, gewoon en technisch, in ons
land aan de orde van de dag is en nog steeds in de werkelijkheid een groot probleem
blijft, is men in de V.S. reeds een fase verder: de toeloop van de jeugd tot de
universiteiten en hogescholen neemt er thans de hoogste vlucht. Men schat aldaar
op 32% het percentage van de jeugd van 18 jaar die hogere studiën aanvangt,
terwijl bij ons dit percentage slechts 12,5% bedraagt, minder dan de helft dus van
het bedrag der V.S. Ontegenzeggelijk stijgt ook in ons land het aantal
hogeschoolstudenten met rasse schreden: sedert de laatste 15 jaar is het ongeveer
verdubbeld; aan de Gentse universiteit zelfs verdriedubbeld. Alleszins gaat de
toeloop ieder jaar groter worden. Hoeveel, kunnen wij thans niet uitcijferen, bij gebrek
aan voldoende gegevens. In Nederland is daar meer over bekend.
Kort geleden viel mijn aandacht op de ‘berekeningen van het Centraal Bureau
voor de Statistiek omtrent de toekomstige omvang van de aantallen afgestudeerden
3)
in Nederland, over de periode 1956-1970’ . In het voorbericht schrijft de directeur
Prof. Dr. Idenburg: ‘De groei van de Nederlandse bevolking in de laatste decenniën
en haar verwachte toekomstige loop, de handhaving van het welvaartspeil en de
eisen ener voortgaande industrialisatie hebben ook hun consequenties t.a.v. de
ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs’. Ik ontneem aan deze publicatie de
volgende getallen welke voor Nederland als een minimum-prognose kunnen worden
beschouwd:

Tabel 1: Eerste jaars-studenten. Nederland

1955

Totaal
4.900

Mannen
4.000

Vrouwen
900

1960

6.200

5.000

1.200

1965

10.100

8.100

2.000

1970

8.700

7.000

1.700

In Nederland valt aldus, omstreeks 1965, een verdubbeling van het aantal
eerste-jaars te verwachten, gevolgd, rond 1970, door een lichte daling (iets meer
dan 10%).
Voor de tegelijkertijd studerenden is de prognose de volgende:

Tabel 2: Tegelijkertijd studerenden. Nederland

1955

Totaal
29.200

Mannen
24.100

Vrouwen
5.100

1960

33.000

27.200

5.800

1965

47.200

38.700

8.500

1970

55.900

45.900

10.000

3)

Uitgeversmaatschappij W. De Haan N.V., Zeist, 1956.
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Aldus verwacht men, in Nederland, voor de tegelijkertijd studerenden, in 15 jaar
tijds, een toename van 90%.
Deze getallen houden geen rekening met mogelijke structurele veranderingen in
de economische, sociale en culturele ontwikkeling van Nederland. Prof. Idenburg
merkt in dien zin het volgende op: ‘Indien de werkelijke ontwikkeling daartoe
aanleiding mocht geven, aan de hand van het in de eerstkomende jaren beschikbaar
komende statistisch materiaal, kunnen tijdig correctieve berekeningen worden
gemaakt’.
Deze minimum-prognosen zijn voor Nederland en in zekere mate ook voor
Vlaams-België van verstrekkende betekenis. Voor Nederland zijn de
toenemingspercentages zo aanzienlijk, dat de aldaar bestaande universiteiten en
hogescholen niet in staat zijn de verwachte toevloed op te vangen. Ofwel moeten
de huidige instellingen in aanzienlijke mate uitgebreid worden, ofwel moeten naast
uitbreidingen nieuwe hogescholen, nieuwe faculteiten of zelfs nieuwe universiteiten
in het leven worden geroepen. Reeds nu wordt te Eindhoven een tweede Technische
Hogeschool gebouwd en wordt de stichting bepleit van een nieuwe universiteit te
4)
Rotterdam . In Vlaams-België, waar de aangroei van hogeschoolstudenten in de
eerstkomende tien jaar met die van Nederland enigszins vergelijkbaar zou kunnen
zijn, moeten er zich onvermijdelijk analoge problemen voordoen.
Noch te Gent, noch te Leuven, noch te Brussel is er thans plaats genoeg om het
hoofd te bieden aan een te verwachten verdubbeling of in sommige gevallen
verdriedubbeling van het aantal Vlaamse studenten. Te Gent valt het reeds thans
uiterst moeilijk om de eerste-jaars-studenten in de bestaande lokalen behoorlijk op
te vangen. In talrijke Faculteiten en Instituten zijn de mogelijkheden zo nauw
afgemeten dat uitbreiding niet alleen dringend, maar dwingend is geworden. Te
Leuven, waar thans reeds een dubbele universiteit gehuisvest is: een
Nederlandstalige en een Franstalige, samen met 11.000 studenten, zal bij
verdubbeling van dit aantal, de academische overheid onvermijdelijk voor zware
financiële en menselijke problemen komen te staan. Te Brussel wordt thans enkel
aan de literaire en aan de rechtsfaculteit Vlaams onderwijs verstrekt. In de andere
faculteiten zijn de gebouwen en de uitrusting volledig in beslag genomen door het
onderwijs met het Frans als voertaal, zodat de verdere splitsing aldaar volkomen
nieuwe installaties voor de Wetenschappen, de Toegepaste Wetenschappen en de
Geneeskunde zou vergen. En waar de professoren en de Vlaamse staf te vinden
en tevens een voldoende atmosfeer van Vlaamse sympa-

4)

Prof. Dr. G. Groenman: Een universiteit te Rotterdam? in Universiteit en Hogeschool, Jg. 3,
nr. 3, januari 1957.
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thie? Naar ik meen vertoont de toestand van de andere instellingen van hoger
onderwijs in het Vlaamse land veel gelijkenis met die van voornoemde universiteiten.
Hier en daar zou er misschien een uitzondering te vinden zijn, doch zelfs in de grote
steden valt het moeilijk Instituten aan te wijzen waarvan het effectief zonder bezwaar
óf verdubbeld óf verdriedubbeld zou kunnen worden.
De algemene conclusie lijkt mij dan ook dat de te verwachten toevloed van
studenten ons land voor de eerstkomende jaren verplichten zal een geweldige
financiële inspanning te leveren. Enerzijds zullen de bestaande instellingen van
hoger onderwijs in Vlaams-België aanzienlijk uitgebreid moeten worden; anderzijds
zullen er volkomen nieuwe instituten in Vlaanderen in het leven moeten worden
geroepen.
De gezamenlijke reis naar Zwitserland van de rectoren der Belgische universiteiten
maakte het hen mogelijk een bezoek te brengen aan de 7 kantonale universiteiten
van dat land. Het was treffend vast te stellen hoe betrekkelijk kleine kantons het
hoger onderwijs in hun streek onderhouden en tevens op een hoog en meestal
voortreffelijk peil hebben weten te brengen. De volgende tabel bevat enkele gegevens
over deze kantonale universiteiten.

Tabel 3: Kantonale universiteiten. Zwitserland

Zürich

Aantal studenten Aantal professorenAantal inwoners
van het kanton
3.000
290
800.000

Bazel

2.300

216

300.000

Bern

2.600

248

150.000

Freiburg

1.350

Genève

2.200

220

200.000

Lausanne

1.700

200

380.000

Neuchatel

400

60

120.000

150.000

Daaruit blijkt dat het aantal professoren gemiddeld 10% bedraagt van het aantal
studenten, terwijl dit laatste aantal gemiddeld 2000 is per universiteit. Elk kanton,
in feite een kleine staat op zichzelf, bekostigt zijn onderwijs en onderhoudt volledig
zijn eigen universiteit. De Zwitserse confederatie, welke in haar geheel zowat 4,5
miljoen inwoners telt - d.i. ongeveer het aantal van de Vlaamssprekende bevolking
in België -, bekostigt en onderhoudt slechts één instituut van hoger onderwijs: nl.
het Polytechnicum te Zürich, dat wereldberoemd is en in 1955 zijn honderdjarig
bestaan luisterrijk herdacht. Het aantal studenten is er van de orde van 3500 met
een honderdtal professoren, 50 docenten, 55 privatdocenten en 220 assistenten.
Daar worden enkel ingenieurs en doctoren in de technische wetenschappen gevormd.
Dit poly-
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technicum, op het gebied van hoger onderwijs het enig voorbeeld van centralisatie
in Zwitserland, staat daardoor administratief in tegenstelling tot de zeven kantonale
universiteiten, welke regionaal over een volledige autonomie beschikken. Het kanton
Vaud onderhoudt alleen en op eigen kosten, een school voor ingenieurs: het reeds
eveneens honderdjarig Instituut voor Technologie van Lausanne.
Een dergelijke administratieve decentralisatie overgedragen op België, met 8,5
miljoen inwoners, en 24.000 studenten, zou overeenkomen, door gelijkstelling van
een Zwitsers kanton met een onzer provincies, met een spreiding over het hele
land, van negen à tien universiteiten, één per provincie en elke universiteit met een
gemiddelde van 2500 studenten. Voor de Vlaamse provincies zou zulks betekenen:
een universiteit te Brugge, een te Gent, een te Antwerpen, een te Hasselt. Voor de
Waalse provincies, een universiteit te Luik, een te Namen, een te Bergen, een te
Aarlen; voor Brabant eventueel twee: nl. een te Leuven en een te Brussel. Voor de
ingenieurs: minstens twee polytechnische scholen: een Franstalige in de Borinage,
zoals thans te Mons het geval is; een tweede, Nederlandstalig, op te richten in een
groot Vlaams industriecentrum, b.v. in het Kempisch kolenbekken of desnoods rond
Antwerpen. Vanzelfsprekend zijn dit alles loutere fantasieën, enkel opgesteld om
de vergelijking te doen spreken.
De talrijke kantonale universiteiten opengesteld voor een bescheiden aantal
studenten, bieden juist daardoor het voordeel dat de kwaliteit van het onderwijs
gegarandeerd blijft. Dit is o.m. ook het resultaat van het feit dat gemiddeld één
professor of lid van de staf ter beschikking staat van 10 studenten, uit didactisch
oogpunt een ideale toestand. Uit het regionaal karakter van deze universiteiten
vloeien meerdere voordelen: enerzijds wordt de algemene economie van het kanton
er door bevorderd en anderzijds prikkelt zulks de universitaire beroepskeuze bij de
bevolking. In Nederland is het eveneens opgevallen hoe b.v. de Technische
Hogeschool te Delft een sterke aantrekkingskracht uitoefent op de studerende jeugd
van de omliggende steden. Dit blijkt o.m. uit de statistiek opgemaakt door Dr. J.
Lunink Prat.

Tabel 4: Aantal studenten aan de Technische Hogeschool te Delft, per
1000 inwoners, afkomstig uit:
Delft

6,8

Utrecht

0,57

Den Haag

1,9

Eindhoven

0,53

Rotterdam

0,75

Enschede

0,39

Haarlem

0,71

Amsterdam

0,41

Nederland

0,53

De tweede statistiek afkomstig van het C.B.S. is eveneens typisch
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doordat zij voor Nederland per provincie het aantal studerenden opgeeft aan een
instelling voor hoger onderwijs.

Tabel 5: Aantal studerenden aan een opleiding voor hoger onderwijs
(Landsgemiddelde = 100)
Provincie met een Universiteit of
Hogeschool
Utrecht
154

Provincie zonder Universiteit of
Hogeschool
Overijssel
66

Zuid-Holland

131

Drente

55

Noord-Holland

122

Friesland

77

Groningen

120

Limburg

69

Gelderland

79

Noord-Brabant

57

Zeeland

62

Duidelijk volgt daaruit dat in Nederland de westelijk gelegen provincies met
universiteiten, hogescholen en grote havensteden de sterkst uitgesproken
aantrekkingscentra vormen voor een groot deel van de studerende jeugd.
Op dezelfde wijze als er thans sprake is om te Rotterdam een nieuwe universiteit
op te richten, kan de vraag bij ons gesteld worden of het niet aangewezen ware, in
een grote havenstad als Antwerpen, buiten de reeds bestaande hogere instituten,
een polytechnicum of zelfs een universiteit op te richten. Samen met Gent en Leuven
zou Antwerpen bij uitstek aan de Vlaamse studenten een gezond klimaat schenken
voor de ontplooiing van wetenschap en tevens van een zuiver Vlaams leven. Aan
niemand ontgaat in ons land de aanzienlijke aantrekkingskracht welke de Faculté
Polytechnique de Mons op universitair niveau en de Université du Travail de Charleroi
op hoger technisch niveau op de jeugd van de Borinage uitoefenen. Deze instituten
zijn een weldaad voor Henegouwen en het Walenland geweest en zijn dit heden
nog. De Vlaamse Volksgemeenschap ware m.i. gediend door het bezit op eigen
bodem van overeenkomstige instituten. Aan alle Vlaamse overheids- en culturele
organismen te overwegen of het niet aangewezen ware initiatieven in die richting
te nemen. Voor de valorisatie van de arbeid langs het Albertkanaal en het nuttig
gebruik van de kernenergie in de streek van Mol, zouden de provincies Antwerpen
en Limburg tot praktische verwezenlijkingen kunnen overgaan.
Regionaal-economische studies zouden moeten voorafgaan om de meest geschikte
ligging te bepalen en de hoogste efficiëntie na te streven. Aldus zouden meer
Vlaamse ingenieurs en technici ter plaatse kunnen gevormd worden hetgeen zou
bijdragen tot het leefbaar maken van nieuwe industrieën, en meer rijkdom en hoger
cultuurleven in het land zou brengen.
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Natuurlijk moet zulk een gedachte de tijd hebben om te rijpen. Intussen blijven de
twee Vlaamse Faculteiten voor toegepaste wetenschappen zowel te Gent als te
Leuven ijveren om in staat te zijn degelijke ingenieurs te vormen en te voldoen aan
de stijgende vraag naar deze hoog gekwalificeerde werkers. Nooit zullen er in de
toekomst te veel zijn. Men vergete daarbij niet dat, van nu af aan, reserves aan
wetenschapsmensen zouden moeten gevormd worden. Reeds nu wordt het moeilijk
bij het optreden van vacatures voortreffelijke opvolgers te vinden. Aanzienlijke
reserves aan geleerden en ingenieurs zouden bij de bestaande universiteiten en
hogescholen door ruime financiële middelen moeten tot stand komen. Uit hun midden
zou de elite kunnen gekozen worden zonder welke het hoger onderwijs van morgen
niet te verbeteren, noch dat van overmorgen veilig te stellen is.
Onze gedachtengang resumerend komen we tot de volgende conclusie:
- Nieuwe tijden vragen hoger gekwalificeerde werkers.
- Lager, middelbaar en hoger onderwijs zijn daartoe de aangewezen
werkplaatsen.
- Waarschijnlijk zal het aantal studenten in de eerstkomende 10 à 15 jaar
verdubbelen.
- De huidige gebouwen in Vlaams-België zijn op zo'n toeloop niet berekend;
gekwalificeerd personeel is reeds nu zeldzaam geworden.
- Uitbreiding van de bestaande hogescholen is onafwendbaar. Oprichting van
nieuwe Instituten in Vlaams-België is te overwegen. Aanleggen van reserve
aan hoger gekwalificeerd personeel is uiterst wenselijk.
- Ten slotte, prognostische studies zijn noodzakelijk in verband met uitbreiding
en lokalisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Overheidsapparaat, Provincies, Gemeenten, regionale instellingen van handel en
industrie, grote Vlaamse verenigingen, op allen rust de plicht Vlaanderens rijkdom
te handhaven en te verhogen. De goedkoopste en tevens de meest renderende
wijze om dit laatste te bereiken valt samen met investering in het onderwijs, van
laag tot hoog, en wel in zulke mate dat het voortreffelijk weze. Verhoogde geestelijke
rijkdom welke er uit zal volgen, moet leiden tot een schoner Vlaanderen, tot een
welvarend België en tot een herlevend Europa.
Vlaamse universiteiten en hogescholen, technische instituten, samen met
veredelde arbeid op alle niveaus, zijn vitale factoren voor een ruimer Vlaams leven.
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P. Dr. Zeno O.F.M. Cap.
Onze weg naar de zekerheid
volgens John Henry Newman
Meer geïnteresseerde lezers verwijzen wij naar het boek van Pater Dr.
Zeno: J.H. Newman. Our Way to Certitude. Leiden, Brill, 1957, waarin dit
artikel zijn verantwoording en verklaring vindt.
Red. Streven
TOEN Newman pas bekeerd was tot het Katholicisme en met enkele vrienden een
soort kloosterleven leidde in het oude seminarie van Oscott, moest hij als overste
eens een onderdaan waarschuwen tegen egoïsme. Heel de gemeenschap was er
van overtuigd, dat de jonge bekeerling Morris zich voortdurend door deze eigenschap
liet beïnvloeden, alleen de schuldige zelf bleek geheel onkundig van het feit. In een
lange brief nam Newman Morris onder handen. Het merkwaardige is, dat hij hierbij
de methode volgde, die hij dertig jaar later zou uitwerken in zijn Grammar of Assent,
en die, volgens Newman's opvatting, de gewone weg tot de zekerheid is. Hij deelde
Morris n.l. mede, dat hij hem ergens van wilde overtuigen, maar dit uiterst moeilijk
vond, omdat Morris de zaken zeker niet zag zoals Newman ze bekeek. Daarbij, zijn
bewijzen hingen samen met een groot aantal zeer kleine feitelijkheden, die bijna
niet op papier te zetten waren. Elk feitje op zich zou gemakkelijk weg te redeneren
zijn, terwijl ze alle tezamen grote overtuigingskracht bezaten. Hij wilde echter niet
proberen de waarheid, waarvan hij overtuigd was, logisch te bewijzen. Hij wilde
alleen door een groot aantal voorbeelden de sfeer tastbaar maken, waarin Morris
leefde. Hoewel deze voorbeelden op zich zelf beschouwd minutieus en
weinigzeggend waren, en sommige zelfs gevaar liepen overdreven en ongegrond
te schijnen, zouden ze Morris, naar hij hoopte, toch tot het inzicht brengen, dat zijn
stelling juist was. Na deze inleiding trachtte Newman in het vervolg van zijn brief de
waarheid, die Morris op het eerste gezicht een onwerkelijke abstractie moest
toeschijnen, om te zetten in een concrete, tastbare werkelijkheid.
Newman heeft heel zijn leven een allerhoogste waarde toegekend aan de
verovering van de waarheid, aan het bezit van zekerheid. Maar bij zijn intens streven
hiernaar zag hij duidelijk in, dat deze ideële begrippen, ondanks hun abstract karakter
en hun theoretisch aspect, geheel vervat waren in de concrete werkelijkheid, evenals
de menselijke ziel, bij wijze van spreken, in het stoffelijk lichaam besloten is. Daarom
vestigde hij er in zijn geschriften telkens de aandacht op, dat ons leven sterk door
het concrete beïnvloed wordt. Daarom ook wijdde hij in zijn
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Grammar of Assent, - het boek over de gewone weg naar de zekerheid, - vele
meesterlijke bladzijden aan de uiteenzetting van concreet kennen tegenover abstract
kennen, van concrete tegenover abstracte instemming, van concrete tegenover
abstracte zekerheid, en hij toonde aan, hoe uiterst belangrijk de concreetheid van
kennis, instemming en zekerheid is, tegenover wat abstract in de menselijke geest
leeft.
Een kort en schematisch overzicht van Newman's gedachtengang omtrent de
concrete weg naar concrete zekerheid is de bedoeling van dit artikel.
Vooraf zij echter opgemerkt, dat de betekenis van Newman's termen niet altijd
overeenkomt met die van de traditionele filosofie en psychologie. Zo verstaat hij
onder ‘certitude’, zekerheid, instemming met de waarheid van een oordeel na
reflectie, d.w.z. de onvoorwaardelijke aanvaarding van een waarheid na voldoend,
grondig en bewust nadenken. Instemming of ‘assent’ is op zichzelf beschouwd nog
geen zekerheid, al wordt zij vaak met zekerheid verward en al geeft Newman toe,
dat men in het gewone leven instemming gewoonlijk zekerheid noemt. Instemming
is alleen het beamen van een oordeel, stelling, of bewering zonder enig verband
met de gronden daarvoor. Wanneer men een oordeel, stelling of bewering aanneemt
in afhankelijkheid van gronden, dus van een voorafgaande redenering, dan noemt
Newman dit een inferentie of conclusie. Deze wordt slechts in zoverre beaamd of
aanvaard als de kracht van de voorafgaande redeneringen dit veroorlooft; het is
geen instemming of assent in Newman's betekenis. Hieruit volgt dat alle zekerheid
instemming insluit, maar instemming nog geen zekerheid is. Inferenties of conclusies
horen vooral thuis bij de syllogistische methode van de logica en bij de
mathematische methode van de wiskunde. Dit is zuiver abstract denken, ‘notional
apprehension’. Instemmingen daarentegen behoren gewoonlijk tot het gebied van
het concrete denken, de ‘real apprehension’, dat ook het gewone werkterrein is van
wat Newman noemt de illatieve zin, ons verstandelijk zintuig om zekerheid te bereiken
zonder syllogismen. - Dit als inleiding op Newman's originele terminologie.
Wanneer men het feit buiten beschouwing laat, dat Newman zich bij zijn daden
allereerst heeft laten beïnvloeden door zijn ideaal van overgave aan Gods
Voorzienigheid, - Lead, kindly Light, - dan is er misschien niets, waarnaar hij zich
in de praktijk van het leven meer richtte dan naar de stelling: We should take things
as we find them: We moeten de dingen aanvaarden, zoals we ze aantreffen. Men
stelt hem, in tegenstelling met Kardinaal Manning die een man van actie was, graag
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voor als een speculatieve geest, een kamergeleerde, een abstract denker. Maar dit
mag men niet zo verstaan, dat Newman, opgesloten in zijn Oratorium, slechts
theoretiseerde, gedachtenspinsels ontwikkelde, en systemen construeerde op papier.
Vóór alles trachtte hij in contact te komen met de werkelijkheid en concrete
verschijnselen. Vandaar ook zijn beginsel: het leven is er voor de daad. Zijn abstract
denken diende enkel om tot daden te komen of anderen tot daden te brengen.
Denken om te denken vond hij nutteloos. Hij was bovendien overtuigd, dat alle
mensen - enkele uitzonderingen daargelaten - bij hun denken uiteindelijk het concrete
beogen. Anders gezegd, het menselijk verlangen naar kennis is op het concrete
gericht. Misschien zal men hier tegen opwerpen dat hij in zijn Idea of a University
een gehele toespraak wijdt aan het feit dat de wetenschap een doel in zich zelf kan
zijn. Maar hierin spreekt hij over universitaire opvoeding, die, met voorbijzien van
alle tastbare resultaten, een geestesontwikkeling of verruiming van het intellect
bedoelt, tot een zegen voor het hele leven. Kennis als doel in zich zelf ziet hij dus
ook als een verrijking van het praktische, concrete leven. Hierin was Newman een
existentialist in de goede zin van het woord. De overtuiging, dat al ons denken ten
slotte op het concrete was gericht, was bij hem een levensbeschouwing geworden,
van waaruit hij alles wist te bezien. Zelfs de Menswording zag hij vanuit deze
gezichtshoek, toen hij er op wees, dat God onze vage, abstracte kennis omtrent het
Goddelijk Wezen in een concrete wenste te veranderen en zo aan onze natuurlijke
verlangens tegemoet wilde komen. De tweede Persoon der H. Drieëenheid nam de
menselijke natuur aan om ons Godsbegrip te omgeven met feitelijkheden en
tastbaarheden, en er een vleesgeworden bewijs van te maken. - Zeker, de mens
kan niet leven zonder abstracties. Hij is altijd aan het abstraheren, hij vergelijkt en
stelt tegenover elkaar, hij verzamelt en ontleedt, hij onderscheidt en groepeert, en
door deze verstandelijke operaties komt hij van de afzonderlijke realiteiten tot
algemene begrippen. Maar die algemene begrippen zijn gewoonlijk niet de enige
bouwstenen, waarmee we onze zekerheden opbouwen. Ja, we kunnen zelfs zeggen,
dat behalve in de wiskunde en andere logistische redeneringen de zekerheid niet
door een louter manoeuvreren met zuivere begrippen verkregen wordt. Trouwens,
de mens is niet enkel verstand, is niet alleen maar een wezen dat abstraheren kan.
Een mens heeft een wil, een begeervermogen, hij bezit geheugen en fantasie, hij
heeft een gemoed onderhevig aan emoties en hartstochten, hij bezit zintuigen. Het
is een uiterst gecompliceerde eenheid. Welnu, héél die mens redeneert, zegt
Newman, niet het zuiver abstraherende verstand alleen. En als hij zich een zekerheid
verwerft, dan geschiedt dat hoogst zelden
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zonder invloed van de vermogens, die buiten het verstand staan. Het is slechts de
vraag hoever die invloed gaat en hoe het subjectivisme kan worden uitgesloten, dat
alle zekerheid in discrediet brengt.
Dit alles had Newman waargenomen en beschouwde hij als een onomstotelijk
feit.
Als dit echter zo is, hoe bereikt de mens dan zijn zekerheden? Wat is de weg, de
methode, het proces?
Er waren er velen in Newman's tijd, die deze vraag beantwoordden met een
tractaat over de logica, de wetenschappelijk verantwoorde, systematisch uitgewerkte
denkmethode. Elk oordeel, elke stelling, elke waarheid diende logisch bewezen te
kunnen worden. De resultaten van deze wijze van redeneren waren trouwens
verbazingwekkend. Sinds men in de natuurwetenschappen met behulp van de
streng-logische wiskunde tot zoveel opzienbarende ontdekkingen en uitvindingen
gekomen was en de wereld daardoor van gedaante was veranderd, meende men
op dezelfde wijze ook de andere wetenschappen te moeten behandelen. Wat niet
streng systematisch kon bewezen worden zoals in de algebra en de meetkunde,
mocht ook niet als zekerheid worden aanvaard, kon geen on voorwaardelijke
instemming voor zich opeisen.
De gevolgen van deze vooropgezette mening waren ontstellend. Velen vervielen
in twijfelzucht, want wat was er nog zeker, als alles tot quasi wiskundige formules
moest herleid kunnen worden? Indien strikt wiskundige bewijsvoeringen uitvoerig
en ingewikkeld zijn, blijft zelfs daar de vraag, of men wel in alle stadia zonder
afwijkingen van de logica heeft geredeneerd. Twijfel aan de eindconclusie lijkt dan
zeer redelijk. Vele Anglicanen verloren dan ook hun geloof, want wat is er moeilijker
op quasi wiskundige wijze aan te tonen dan de bovenaardse waarheden, die met
het Godsbestaan en de Openbaring samenhangen? Newman voorzag, dat deze
mentaliteit het groeiende ongeloof nog meer zou bevorderen en dat ook de Katholieke
Kerk de terugslag zou ondervinden van deze aanbidding der mathematische
bewijsmethode.
Nu is het waar, dat men op het gebied van de geloofsleer, b.v. in apologetische
handboeken, vaak een strenge logica toepaste, zowel bij Anglicanen als Katholieken,
en alles trachtte te bewijzen met maior, minor en conclusie, maar dit was heel iets
anders dan de logica van de wiskunde, waar geen opwerpingen tegen te maken
vallen, en waar men nuchter concludeert: ‘Dit moet zo zijn; dit is onontkoombaar;
dit staat onherroepelijk vast’. Tegen elk onderdeel van de apologetische bewijzen
kan men echter gemakkelijk tegen-argumenten inbrengen, die niet zo maar met
enkele woorden weg te redeneren zijn en de conclusie in
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volle helderheid als onweerlegbaar achterlaten. Alles wel beschouwd is dit evenzeer
het geval met de zekerheden van het alledaagse leven. Hoe vele hiervan kunnen
we mathematisch bewijzen? Wanneer we voor een rechtbank omtrent deze
zekerheden een kruisverhoor zouden moeten ondergaan, en de rechter bewijzen
zou eisen, die even onomstotelijk waren als de bewijzen voor een meetkundige
stelling, dan zouden we al gauw moeten erkennen, dat onze zekerheid op een
wankele bodem stond en dat we op een onverantwoordelijke manier aan onze
overtuigingen vasthielden.
Newman noemt reeksen van zulke alledaagse zekerheden op. We aanvaarden
ze zonder de minste twijfel, we handelen er naar, we richten er heel ons leven naar
in, we durven er zelfs onze eeuwigheid voor op het spel zetten. En toch kunnen we
ze niet tot het laatste toe verdedigen en velen zullen een eventuele verdediging
zeer onbevredigend vinden. Logica is niet de weg, concludeert Newman.
Nu mag men hieruit niet de gevolgtrekking maken, dat Newman de logica als
waardeloos terzijde schuift. Integendeel, zijn beschrijvingen van deze kunst van
redeneren gelijken soms op panegyrieken. Hij laat duidelijk uitkomen, dat de logica
aan onze zekerheid ten grondslag ligt; dat zij ons het middel verschaft om ideeën
op anderen over te brengen. Hij beweert met nadruk, dat de logica de mogelijkheid
schept om met anderen over een twistpunt te redeneren; dat zij verder de gang van
onze gedachten weergeeft en een hulpmiddel is om uit te maken wanneer
meningsverschillen onoplosbaar zijn. Daarenboven heeft zij in verband met onze
zekerheden een grote negatieve waarde, want wanneer we op weg naar de zekerheid
tegen de regels der logica zondigen, dan raken we op een dwaalspoor, en we worden
gedwongen op onze schreden terug te keren. De logica heeft een leidende, maar
geen scheppende functie, zegt Newman, ze becritiseert maar bouwt niet op. En
daarom kan men de logica nooit het instrument noemen, dat in staat is, alle
waarheden te achterhalen en dat de enige en volledige basis vormt voor onze
zekerheden.
Maar wanneer de mens in het dagelijks leven, in de wereld van het concrete, niet
door middel van de logica tot zekerheid komt, hoe komt hij er dan wel?
Het is Newman's grote thesis in de Grammar of Assent dat de menselijke geest
het vermogen bezit om uit een aantal concrete gegevens omtrent een concrete zaak
een conclusie te trekken, waaraan hij onvoorwaardelijke instemming kan geven,
omdat hij met klaarblijkelijkheid

Streven. Jaargang 10

1021
inziet, dat ze volledig verantwoord is. Dit vermogen heeft iets spontaans zoals een
zintuig, daarom noemt hij het ons zintuig-om-gevolgtrekkingen-of-illaties-te-maken,
de illatieve zin. En het is zijn vaste overtuiging, dat de mens bijna al zijn zekerheden
met behulp van dit vermogen bereikt. Het is geen faculteit, die naast het verstand
staat of die het verstand vervangt, zoals men wel eens gedacht heeft; ook gaat dit
vermogen niet tegen de logische denkwijze van het verstand in; nee, het is het
verstand zelf, dat een leidende functie uitoefent bij het ontdekken van de waarheid,
maar dat daarvoor heel de mens mobiliseert en met behulp van alle menselijke
vermogens en van al wat leeft in de menselijke geest, de waarheid achterhaalt en
zeker wordt. Hierop volgt vanzelf de vraag: Hoe werkt dan dit vermogen?
Wanneer we zekerheid verwerven, leert Newman, dan is dit bijna altijd het resultaat
van redeneringen, die volgens de letter genomen en niet volgens hun diepe,
impliciete inhoud, slechts waarschijnlijkheden als materiaal gebruiken,
waarschijnlijkheden, ordeloos opgestapeld in onze geest, verbonden met allerlei
concrete gegevens, waaruit het verstand als het ware spontaan een eindconclusie
te voorschijn haalt. Het duidelijkste is dit misschien te illustreren door een voorbeeld.
Als een Protestant katholiek wordt, dan vindt hij de voorbereidende natuurlijke
beweegredenen daartoe - Newman spreekt namelijk niet over de noodzakelijke
genade maar alleen over de zuiver verstandelijke motieven - niet in sluitende
syllogismen, waarvan de premissen door andere redeneringen moeten worden
bewezen en die op hun beurt weer door andere. Weliswaar worden hem die
redeneringen voorgelegd; hij bestudeert ze en neemt ze in zich op, maar eigenlijk
kan hij ze hoogstens slechts waarschijnlijk noemen. Daarenboven zweven hem een
uitgebreid complex van allerlei gegevens voor de geest, die samenhangen met
natuurlijke aanleg, gemoedsgesteltenis, herinneringen, fantasieën, ervaringen,
affecties, emoties, behoeften, verlangens en begeerten. Als hij ten slotte in deze
microkosmos van waarschijnlijkheden en andere gegevens tot de zekerheid komt,
dat hij het Protestantisme voor het Katholieke Geloof moet opgeven, dan geschiedt
dit niet door het opsommen en overzien van zijn talloze en nauwkeurig uitgewerkte
redeneringen. Hij is evenmin in staat om bij elke fase van het redeneerproces de
onaanvechtbaarheid van de bereikte conclusies en de onontkoombaarheid van hun
samenhang te verantwoorden. Maar zijn zekerheid is ontstaan door een verstandelijk,
alles-omvattend inzicht in het geheel. Weliswaar was er dus veel logisch wikken en
wegen, maar het einde kwam in één heldere, bliksemsnelle akt, die om zo te zeggen
het geheel doorschouwde, en hem met uitsluiting van alle twijfel deed inzien, dat
de plicht voor

Streven. Jaargang 10

1022
hem vast stond: ‘ik moet katholiek worden’. Dit is het werk van de illatieve zin.
Zo gaat het ook de geleerde, die uitvindingen doet; de arts, die een diagnose
opmaakt; de advocaat, die een weg zoekt om zijn cliënt te bevoordelen; de detective,
die de misdadiger opspoort; de boer, die het weer voorspelt. Langs dezelfde weg
zijn we volstrekt zeker van het feit, dat we eens zullen sterven; dat er plaatsen zijn,
die Tokio, Singapore, Damascus en Leningrad heten, al zijn we er nooit geweest;
dat we vrienden bezitten, die we kunnen vertrouwen; dat onze gezondheid bepaalde
omstandigheden en bepaalde spijzen niet verdraagt; dat we in ons vak of in onze
functie op die en die manier de beste resultaten zullen bereiken; dat we voor
sommige personen op onze hoede moeten zijn; dat we zekere situaties niet kunnen
verwerken. Ja, alles waarbij we redenerend tot een conclusie komen staat onder
invloed van dat verstandelijk vermogen. Zelfs onze geloofsovertuiging berust veel
meer - wat het natuurlijke element betreft - op deze illatieve zin, dan op de
syllogismen, die in onze apologetische werken staan opgebouwd.
Ik ben mij ten volle bewust, dat deze summiere beschrijving van Newman's weg
naar de zekerheid velen niet bevredigen zal. En dit is goed te begrijpen. Men zou
de Grammar of Assent geheel moeten lezen om zijn leer over de illatieve zin duidelijk
in te zien. Daar bewijst hij zijn stelling, meer door middel van vele, rijk-geschakeerde
voorbeelden uit het gewone leven, waarbij hij op minutieuze wijze de
verstandswerking ontleedt, dan door een abstracte, schematische weergave van
het proces. En het is onmogelijk in enkele bladzijden dit proces tot zijn recht te doen
komen.
Er zijn nog andere redenen, waarom men Newman's stelling onwaarschijnlijk en
misschien zelfs onaannemelijk zal vinden, vooral als men van jongsaf is opgegroeid
met de idee van de alleen-zaligmakende logica en meent zijn zekerheden logisch
te kunnen verdedigen. Heeft Newman de waarde van de logica niet onderschat?
Hij durft haar ‘handigheid met woorden’ te noemen en beperkt haar gebied tot
datgene wat in termen kan worden uitgedrukt. Passen we de logica niet evenzeer
toe in de snelle denkprocessen, waar hij de illatieve zin aan het werk ziet? Al kan
men de logische draad niet terstond ontwarren, bij enig nadenken is hij toch wel te
voorschijn te brengen. Newman zou hierop antwoorden met een wedervraag: Hoe
verklaart u mij, dat u niet iedereen van de juistheid van uw zekerheden kunt
overtuigen, als de onveranderlijke wetten van de logica deze zekerheid gebracht
hebben? Nee, zegt Newman, het is de illatieve zin, die u zekerheid schonk, maar
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omdat dit vermogen op zulk een subtiele wijze werkt, het concrete als materiaal
gebruikt, alle zielsvermogens inschakelt met het verstand als leider, heel de mens
doet redeneren, daarom is het zo moeilijk en dikwijls zelfs onmogelijk anderen te
overtuigen. Zij hebben immers geheel verschillende concrete gegevens ter
beschikking. Hun menselijke vermogens zijn anders georiënteerd, wil en inzicht,
gemoed en emoties, geheugen en fantasie, oordelen en wensen, ervaringen en
eerste beginselen staan soms lijnrecht tegenover de uwe. Wie zal die ingewikkelde
constructie, waarop een bepaalde zekerheid is gebouwd, uit elkaar halen en zeggen:
Zo alleen kan men redeneren en dit is het onaanvechtbare eind-resultaat? Daarom
is er - behalve op strikt abstract terrein, zoals in de wiskunde en logistiek - vaak
voor iemand geen mogelijkheid tegenstanders te overtuigen dan alleen door hen
te doen inleven in zijn eigen persoonlijkheid. De tegenstander moet in zekere zin
het volledige proces van redeneringen, ervaringen, fantasieën,
gemoedsaandoeningen, wilsstrevingen, zelf hebben doorgemaakt en meegeleefd
om in staat te zijn dezelfde conclusie met dezelfde zekerheid te bereiken. Daarom
richtte Newman zulk een uitgebreide brief aan Morris om hem zijn egoïsme onder
het oog te brengen. Dit verklaart ook, waarom velen zulk een intense voorbereiding
behoeven, voordat zij de beweegreden tot geloven kunnen aanvaarden.
Newman zag heel goed in, hoe subjectief de grond van alle zekerheid schijnt,
wanneer men ze laat afhangen van zijn illatieve zin. Logica gaf ons houvast. Ze
gaat voort volgens duidelijke, onveranderlijke beginselen. Maar de illatieve zin is,
om het markant te zeggen, onberekenbaar. Is dus dit vermogen eigenlijk niet de
ondergang van alle zekerheid? Wordt zekerheid niet louter subjectief? Trouwens,
hoe dikwijls meenden we niet zeker te zijn, terwijl we later bedrogen bleken en onze
zekerheid als vals moesten opgeven! Newman erkent inderdaad, dat valse zekerheid
mogelijk is. Maar, zegt hij, zekerheid is reflex, d.w.z. het is instemming, die doordacht,
dus na beraad gegeven wordt. Wanneer zekerheid vals blijkt, moet daarom de
instemming gegeven zijn zonder voldoende nadenken, min of meer ondoordacht.
We hebben een fout gemaakt. Maar de fout ligt niet in ons verstand, niet in ons
vermogen om uit de gegevens conclusies te trekken, dus niet in de illatieve zin,
maar in het verkeerd gebruik er van. We zijn al te spoedig tevreden geweest met
onze reflexie. We hebben ons vermogen om gevolgtrekkingen te maken
ongecontroleerd laten werken. Mogelijk is het niet voldoende getraind. We hebben
ons wijs gemaakt, dat we een verantwoorde conclusie zagen, we hebben er
onvoorwaardelijke instemming aan geschonken, maar we hadden er geen recht
toe. Dit is geen reden om
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onze illatieve zin te wantrouwen en naar het rijk van de subjectiviteit te verwijzen.
We schaffen toch immers onze klokken niet af om voortaan alleen door middel van
zonnewijzers de tijd te bepalen, wanneer we zien dat sommige klokken
onbetrouwbaar zijn. Daarbij mogen we niet vergeten, dat men vaak zekerheid noemt
wat geen zekerheid is, maar een eenvoudige, ondoordachte instemming met een
bewering, zoals b.v. de instemming met algemene opvattingen over politieke
kwesties, wetenschappelijke problemen, bekende persoonlijkheden of sociale
toestanden. Alleen ingewijden, deskundigen, vakmensen kunnen over deze
onderwerpen werkelijke zekerheid bezitten. Trouwens in vele zaken is volstrekte
zekerheid onmogelijk, zelfs voor deskundigen, want bij nadere beschouwing blijken
vele zogenaamde zekerheden slechts waarschijnlijkheden en men zal ze gemakkelijk
laten varen. Ten slotte geeft men de naam ‘zekerheid’ dikwijls aan waarheden, die
niet volstrekt zeker zijn, maar uitzonderingen toelaten en daarom alleen voor het
praktische leven als zeker worden behandeld. Welnu, zoals men in de wiskunde
langzaam en geleidelijk te werk moet gaan om bij elke vooruitgaande fase van de
redenering zekerheid te bezitten, zo ook moet men bij het gebruik van ons illatieve
vermogen rustig, reflex, voorzichtig vooruitgaan, wil men met recht kunnen zeggen,
zeker te zijn.
Zo kon Newman beweren, dat zijn illatieve zin een groot woord was voor iets heel
gewoons. Dit heel gewone, dat men onder invloed van logica-tractaten zou vergeten,
ligt in het spontane, persoonlijke en concrete karakter van ieders
waarheidsverovering. Het is een aspect, waarop het moderne existentialisme opnieuw
de aandacht heeft gevestigd en dat in Newman's University Sermons, maar vooral
in zijn Grammar of Assent geniaal wordt uiteengezet.
Ik kan, dunkt mij, deze beknopte samenvatting van Newman's ideeën over de
menselijke weg naar de zekerheid het best besluiten met een bladzijde uit de
Grammar of Assent:
‘Natuurlijk, hiermee is nog niet alles gezegd. Zoals de bouw van het heelal ons
spreekt van de Maker, zo zijn de geesteswetten de uitdrukking, niet van een
vastgestelde orde alleen, maar van Zijn Wil. Ik zou ze moeten volgen, ook al waren
het Zijn wetten niet. Maar daar één van hun functies juist bestaat in de verkondiging
van Zijn wezen, werpen zij een reflex licht op zich zelf, en in plaats van slechts
gelaten te zijn in mijn lot, werk ik blijde mede met een allesbeheersende
Voorzienigheid. Wij kunnen vreugdevol de moeilijkheden aanvaarden, die in de
verstandelijke structuur en de wisselwerking van onze vermogens gevonden worden,
als we slechts overtuigd kunnen zijn, dat Hij ze ons
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gaf en dat Hij er meester over is. We kunnen ze gerust aannemen zoals ze zijn, en
ze benutten zoals we ze vinden. Hij is het, die ons alle kennis schenkt; en de wijze,
waarop wij haar verwerven, is Zijn weg. Hij wijzigt die weg naargelang het voorwerp;
maar hetzij Hij ons in onze bepaalde werkkring heeft aangewezen de weg van de
waarneming of van het experiment, de weg van de bespiegeling of van het
onderzoek, de weg van de demonstratie of van de waarschijnlijkheid; - hetzij wij het
systeem van de schepping bestuderen, de elementen van de stof of van het leven,
de geschiedenis van de menselijke samenleving en van het verleden, - indien we
de methode maar volgen, die bij ons onderwerp behoort, dan geeft Hij ons Zijn
zegen, en dan zullen wij, behalve overvloedige stof voor loutere opinie, ook in
voldoende mate het materiaal vinden voor inferentie en instemming’.
‘En door deze stand van zaken zullen we vooral begrijpen, hoe weinig we zonder
die zegen in godsdienstige en ethische studiën kunnen bereiken, zelfs ondanks de
grootste inspanning. Want als met opzet maakte Hij dit pad der gedachten lastig en
kronkelend, meer nog dan andere onderzoekingen, opdat onze geest alleen reeds
door de tucht, die hem bij het zoeken naar God wordt opgelegd, gebracht zou worden
tot een standvastige, gepaste godsvrucht, wanneer Hij eenmaal gevonden is.
“Waarlijk, Gij zijt een verborgen God, de God van Israël, de Zaligmaker”, dat is wel
de wet van Zijn omgang met ons. We hebben ongetwijfeld een leidraad nodig voor
het doolhof, waardoor we tot Hem moeten komen. En wie van ons mag hopen voor
deze onderneming de ware uitgangspunten van het denken te bemeesteren, en
nog wel alle zonder uitzondering? Wie zou daarbij de goede richting zien, ze volgen
tot hun juiste grenzen, en wie zou op hun waarde schatten, met elkaar in verband
brengen en combineren, de verschillende redeneringen, waartoe ze leiden, zodat
hij veilig het doel bereikt dat alle arbeid waard is, - zonder een bizondere verlichting
van Hem? Zo handelt de Wijsheid met de uitverkoren ziel. “Zij zal vrees en angst
en beproeving over haar brengen; en Zij zal haar kwellen met de kwelling van Haar
tucht, totdat Zij haar beproefd heeft door Haar wetten en vertrouwen stelt in haar
ziel. Dan zal Zij haar versterken en haar voeren op de rechte weg en haar verblijden”.’
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De Duitse kwestie Anno XII
S. Plasschaert Aspirant N.F.W.O.
OP 16 juni ll. heeft Ollenhauer te Dortmund het kiesprogramma van de S.D.P.
(Sozialistische Partei Deutschland) voorgelegd en meteen de verkiezingsstrijd 1957
geopend. Zonder vooringenomenheid kan men het programma van de S.D.P.
bezwaarlijk positief noemen. Hetgeen nogal normaal is voor een partij die sinds
1949 in de oppositie is gedrongen en daarbij te kampen heeft met een der
merkwaardigste staatslieden van deze tijd.
Adenauer kan een prachtige staat van diensten voorleggen. Zeker hebben
gelukkige omstandigheden zijn titanisch werk van wederopbouw bevorderd. Aldus
de Marshall-hulp en het langdurig ontbreken van een eigen leger, dat in andere
landen meer dan ¼ van het staatsbudget verslindt. De fabrieken die Duitsland na
1945 opbouwde, de bedrijfsmiddelen welke het aanlegde, waren fonkelnieuw en
van een grote concurrentiekracht. Maar anderzijds stonden enorme moeilijkheden
het Duitse ‘mirakel’ in de weg. Iedereen heeft het troosteloos schouwspel van de
materiële en menselijke puinhopen in het verslagen Duitsland nog voor ogen. De
dodenakker telde 6.600.000 kruisjes. Daarna rees het pijnlijk probleem van de door
Rusland en Polen verjaagde Duitsers en de politieke vluchtelingen uit Oost-Duitsland:
1-10-1952 bestond de bevolking van de Bondsrepubliek voor 17% uit DP's. De
Westduitse begroting werd fel bezwaard door bezettingskosten en vluchtelingenhulp.
En de volkshuishouding was afgesneden van de oostelijke aanvullingsruimte en
van de traditionele afzetgebieden in Oost- en Zuid-Oost-Europa.
Doch in het jaar XII na de ‘Zusammenbruch’ heeft Adenauer, ‘der Alte’,
West-Duitsland weer opgevoerd tot een staat met een eersterangsrol op het
wereldtoneel en met een bloeiende expansieve economie. In de Europese
Betalingsunie beschikt de Bondsrepubliek over een enorm boni. Sinds 1936 is het
aandeel van de investeringsgoederen in het totaal van de Duitse uitvoer opgelopen
van 27,9% tot 51%. Thans onderneemt de Republiek ook pogingen om door te
dringen in de minder ontwikkelde landen, de reuze-afzetmarkten voor morgen, zoals
vice-kanselier Blücher het in een beroemd artikel in de Neue Züricher Zeitung begin
januari 1957 demonstreerde. Eind januari en begin februari van dit jaar bevond
Adenauer zich te Teheran, reisde Blücher naar Pakistan, Turkije en Griekenland en
keerde von Brentano terug van de USA via Australië en India....
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Op Adenauers indrukwekkend zegebulletin kan Ollenhauer weinig afdingen. Dat de
kanselier politieke steun en aanhang vindt bij het grootkapitaal en in industriële en
burgerlijke kringen, is juist. Dat de ‘kapitalistische’ vennootschappen een belangrijk
deel van de gestegen volkswelvaart naar zich hebben toegehaald, kan met goed
recht worden beweerd. Maar zou een te kordaat doorgevoerde redistributiepolitiek
niet al te zeer de ondernemingslust van de bedrijfsleiders en de globale economische
activiteit hebben geremd? In een periode van opbouw is het belangrijker de koek
van het nationale inkomen te vergroten dan, bij verdeling ervan, voor de kruimels
te vechten.
Meer wervingskracht op de kiezers kan Ollenhauer uitoefenen met argumenten
uit de buitenlandse politiek en aanverwante problemen. Niet zozeer om wille van
de inwendige logica dezer argumenten, maar omdat hij beweert een oplossing te
geven aan de diep-gewortelde verzuchtingen van het Duitse volk: het herstel van
Duitslands verminking, het verwijderen van het oorlogsgevaar, het opvoeren van 's
lands onafhankelijkheid niet alleen t.o.v. het Oosten maar ook t.o.v. de westerse
bondgenoten. Een S.D.P.-regering wil immers de militaire dienstplicht afschaffen
en het West-Duitse (beroeps) leger niet met kernwapens uitrusten. Inzake de Duitse
éénmaking keert Ollenhauer zich resoluut tegen het standpunt van Adenauer en
de ‘officiële’ westerse kringen. Het is onrealistisch te verwachten, meent hij, dat de
Russen ooit vrije verkiezingen in heel Duitsland zullen toelaten. Zij zullen
Oost-Duitsland enkel loslaten tegen een heel zware prijs: o.m. de neutralisatie van
Duitsland en deugdelijke waarborgen voor de Russische veiligheid. Derhalve staat
de S.D.P. met alle kracht deze neutralisatie voor, samen met het gelijktijdig
ontmantelen van de Nato en van het pact van Warschau.
De liberale F.D.P. (Freie Demokratische Partei), die vroeger tot Adenauers
regeringscoalitie behoorde, verkondigt inzake buitenlandse politiek stellingen welke
analoog zijn met die van de S.D.P., hoezeer zij zich op het binnenlands vlak ook
verzet tegen de socialiseringstendensen van de socialisten. Bij een eventuele remise
tussen de twee grote partijen op 15 september a.s. zou de F.D.P., welke thans
ongeveer 10% van het Duitse electoraat vertegenwoordigt, van beslissend gewicht
kunnen zijn in de politieke weegschaal.
Het is echter zeer de vraag of kanselier Ollenhauer dezelfde taal zou spreken als
Ollenhauer-oppositieleider. De uitoefening van regeringsverantwoordelijkheid is een
ontnuchterende ervaring, welke vaak vele wensen doet uiteenspatten tegen de
harde muur van de werkelijkheid. Zeker schijnt Adenauer, afgezien van verdere
electorale verwikkelin-
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gen, met een grotere winstkans de verkiezingsstrijd in te zetten, doch een eventuele
S.D.P.-overwinning hoeft niet al te voorbarig als een noodlottige gebeurtenis voor
de westerse zaak beschouwd te worden. Ook al staat Ollenhauer kritisch tegenover
bepaalde punten van de Europese economische integratie (o.a. de binding aan de
overzeese gebiedsdelen), toch voert de S.D.P. er geen systematische oppositie
tegen: de verdragen van Euromarkt en Euratom zullen op hun merites worden
beoordeeld. Bovendien schijnt het ‘Duitse vraagstuk’ thans voor het eerst uit een
jarenlange stagnatie los te komen en vatbaar te worden voor ontwikkelingen,
misschien zelfs oplossingen, welke Ollenhauers opvattingen in belangrijke mate
tegemoetkomen.

Duitsland, bipolair kernstuk
De wil om het verslagen Hitlerrijk machteloos te houden en de verregaande
concessies aan de Sovjets te Yalta en Potsdam, vormden de basis voor de verdeling
van het Duitse grondgebied in vier bezettingszones. Toen na de roes der overwinning
de betrekkingen tussen Oost en West alras koeler werden, is een evolutie ingeluid
welke in 1949 voerde tot de oprichting van twee Duitse staten, exponenten van
diametraal tegenover elkaar staande ideologieën: de Deutsche Bundesrepublik en
de Deutsche Demokratische Republik. Het ijzeren gordijn verdeelde aldus op
artificiële wijze een volk dat historisch en structureel één geheel uitmaakt. Stilaan
is dit ook de demarcatielijn geworden die de machtsverhoudingen tussen Oost en
West scheidt. Beide blokken trachten Duitsland, kernstuk van de Europese
krachtenbalans, naar zich toe te trekken. En dit grotendeels om strategische
beweegredenen.
Van oudsher vreest Rusland een sterk Duitsland. In de loop der geschiedenis
hebben de Russen en de slavische volkeren herhaalde malen op een onaangenaame
wijze de ‘Drang nach Osten’ ervaren. Hoe zwakker Duitsland was, hoe veiliger
Rusland zich voelde. Met zijn bekende brutale openhartigheid heeft Nikita Kroestsjef
in mei 1956, bij het bezoek van Mollet en Pineau aan Moskou, zich laten ontvallen
dat hij een verdeeld Duitsland verkiest boven een geneutraliseerde staat van 70
miljoen inwoners. Later, toen deze woorden via Adenauer aan het publiek werden
prijsgegeven, betoogde het Kremlin dat Mollet verkeerd had begrepen en dat
Kroestsjef zich in feite had uitgesproken tegen een geneutraliseerd Duitsland, indien
dit zich tegen de Russen zou keren. Hoe dan ook, zelfs uit de tweede versie blijkt
het Russische wantrouwen t.a.v. Duitsland, voorpost en stootgroep van de
Germaanse volksgroep. Oost-Duitsland prijsgeven, zonder belangrijke tegenprestatie,
zou voor de Russen niet alleen het doorstoten betekenen van de
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westersen tot op de Oder-Neisse-lijn en het verlies van een vooruitgeschoven
uitvalspositie naar West-Europa, maar zou ook de ineenstorting van het reeds zo
wankele satellietenglacis met zich brengen. Polen zou stellig naar het Westen
toeneigen. Men kan zich de cumulatieve gevolgen van een dergelijke evolutie voor
landen als Tsjechoslowakije en Hongarije indenken....
Even essentieel is Duitsland voor het behoud en de versteviging van de westerse
positie. Indien een herenigd Duitsland de bindingen, die onder de regering van
Adenauer met het Westen werden aangegaan, zou behouden, dan wordt Rusland
teruggedrongen en de machtspositie van de Sovjets in de satellietstaten aangetast.
Beschouwen we een andere extreme, alhoewel onwaarschijnlijke hypothese. Indien
ook West-Duitsland in de Russische invloedsfeer zou worden betrokken, dan zou
meteen het lot over Europa zijn geworpen en de weerbaarheid van wat er in
West-Europa op de enge landtong tussen Noorwegen en Gibraltar overblijft, hopeloos
worden. (Tot op zekere hoogte dreigt, zoals hieronder zal worden aangestipt
éénzelfde gevaar bij een neutralisatie van Duitsland).

De oorlog der nota's
De vele nota's die tussen Moskou en de westelijke hoofdsteden werden gewisseld
hebben de Duitse hereniging geen stap verder gebracht, ook al hebben de grote
mogendheden op de topconferentie te Genève, 1955, hun verantwoordelijkheid tot
het oplossen van dit netelige vraagstuk onderschreven. De officiële standpunten
zijn in de loop der jaren in wezen onveranderd gebleven. Beide kampen bepleiten
middelen, welke logisch voortvloeien uit de gestelde politieke objectieven. Het
Westen wil vrije, geheime verkiezingen, die het Pankov-regime in Oost-Duitsland
zullen vernietigen. Moskou beweert dat de Duitse kwestie in eerste instantie door
de Duitsers zelf moet worden opgelost, nl. door rechtstreeks contact tussen Pankov
en Bonn: uit dit overleg zou een confederatieve structuur moeten groeien, waarin
‘de sociale veroveringen van de D.D.R. worden gewaarborgd’. Maar Bonn en de
westelijke landen weigeren het Pankov-regime te erkennen, evenmin trouwens de
Oder-Neisse als grensafbakening tussen Polen en Duitsland.
Tot zover de officiële standpunten. Daaraan dienen enkele randnota's te worden
toegevoegd. Dat de Duitsers de verdeeldheid van hun vaderland pijnlijk aanvoelen,
dat deze verscheurdheid een gevaarlijke potentiële brandhaard uitmaakt en dat elke
Duitse politieke instantie de hereniging boven aan de lijst harer objectieven stelt,
ligt voor de hand. Maar willen de Russen werkelijk de hereniging? Het afwentelen
van
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hun verantwoordelijkheid op pleitbezorger Ulbricht en de boven geciteerde uitlatingen
van partijsecretaris Kroestsjef wijzen veeleer op het tegendeel. Tenzij dan het Westen
een zeer hoge prijs betaalt. En is van de andere kant de aandrang, waarmede de
westerse nota's (Bonn vanzelfsprekend uitgezonderd) de reünificatie wensen, 100%
oprecht? De verwerping van de E.D.G. door de Franse Assemblée toont aan dat in
het Westen vele kringen een verenigd, sterk Duitsland helemaal niet zo aantrekkelijk
vinden. Eén decennium streven naar Europese eenmaking is niet bij machte om
alle resten van het maagzuur ener lange rancune weg te spoelen. M.a.w. de Duitse
hereniging bekleedt een prioritaire plaats in de doelstellingen te Bonn, maar niet te
Parijs en te Londen en evenmin, zij het om andere motieven, te Washington. Het
is a priori denkbaar en begrijpelijk dat, op het politieke schaakbord, de hereniging
door de westelijke mogendheden wordt opgeofferd aan andere voordelen. Deze
evolutie tekent zich trouwens meer en meer af.

Gewijzigde equaties
Onder invloed van exogene krachten, schijnt het Duitse vraagstuk thans uit de
verstarring te kunnen loskomen. Inderdaad:
1. De politieke betrouwbaarheid van de satellietstaten en bijgevolg hun strategische
waarde, is zeer twijfelachtig gebleken voor Moskou. Een gedeprecieerde koopwaar
kan men op de diplomatieke markt goedkoper aanbieden.
2. Het is niet onredelijk te menen dat de destalinisatie in Rusland zelf krachten
heeft losgemaakt die het vredesverlangen van het Russische volk hebben verhevigd
en beter tot uitdrukking laten komen.
3. Dulles en Adenauer hebben steeds beweerd dat men de Russen enkel tot
concessies inzake de Duitse éénmaking kon bewegen door een politiek van sterkte.
Maar deze opzet heeft noch de hereniging noch de bevrijding der satellieten
(‘rollback’) geforceerd. De geringe resultaten, tot hiertoe behaald, en de implicaties
van de ontwapeningsdiscussie hebben in de U.S.A. gedachtenstromingen in het
leven geroepen, die van de Dulles-lijn afwijken. De neutralisatie-idee schijnt tamelijk
snel veld te winnen. Dit blijkt o.a. uit de recente verklaring van senator Knowland,
de rumoerige leider van de republikeinse senaatsfractie, die een progressieve
neutralisering van West- en Midden-Europa voorstond, te beginnen met Noorwegen
en Hongarije. Knowland verstaat de kunst, onbekookte dingen te zeggen. Toch is
zijn verklaring symptomatisch voor het zich wijzigende klimaat in de U.S.A., ook al
vallen de motieven van Knowland - een kortzichtig neo-isolationisme - niet samen
met die b.v. Stassen inspireren.
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4. Een waterstofbomoorlog lost niets op - tenzij het leven op grote delen van onze
planeet. Het vermijden van de oorlog wordt derhalve imperatief. De atoombom heeft
het geweten van de mensheid wakker geschud. Geleerden, morele autoriteiten en
staatslieden verheffen hun noodkreet. De mensheid wil stopzetting van de
bewapeningswedloop en positieve ontwapening. Voor het verlangen van de
beangstigde publieke opinie kunnen de verantwoordelijke regeringsleiders niet
langer doof blijven. Ongeacht nog het feit dat de ontwapening een aanmerkelijke
vermindering van de budgetaire lasten mogelijk maakt.
5. Ten slotte, de wapentechniek heeft zich gewijzigd, ten nadele van de
conventionele wapens. De oorlog van de toekomst zal grotendeels worden beslecht
met supersonische lange-afstand projectielen, al dan niet met een apocalyptische
atoomvracht beladen. Daardoor vermindert de waarde van een periferische
beveiligingsgordel: de Oosteuropese satellietstaten zijn niet langer essentieel voor
de veiligheid van de U.R.S.S., West-Europa verliest veel van zijn strategische
betekenis voor de U.S.A.

Atoombommen als electoraal explosief
Geen volk ter wereld, tenzij dan het Japanse, is zo bevreesd voor de verschrikkingen
van een kernwapenoorlog als het Duitse. De wonden van 1940-1945 zijn geheeld,
maar niet vergeten. De Duitser weet trouwens dat bij een conflict Oost en West het
eerst op Duits grondgebied slaags zullen raken. Alles wat met oorlogsvoorbereiding
en atoomexplosies verband houdt, steekt in dit land vol electoraal dynamiet. Het
stationeren van ‘bevriende’ troepen, de opbouw van de Bundeswehr, de oproep
van Dr. Schweitzer en de 18 Duitse atoomgeleerden, het omkomen van soldaten
op oefening bij het doorwaden van een rivier - dit alles spreekt tot de Duitse kiezer
een onrustbarende taal. In deze beroering liggen trouwens voor Ollenhauer de
meeste winstkansen.
Alle Duitsers willen de hereniging, zeer velen willen ontwapening en de verwijdering
van oorlogsrisico's. Maar de herbewapening was het logische gevolg van de
rehabilitatie en van de toetreding tot de Nato als volwaardig lid. Wie rechten verkrijgt
moet ook verplichtingen opnemen. De opbouw van een modern leger vergt uitrusting
met atoomwapens. De veiligheid van West-Duitsland zou niet verhoogd worden
indien op de Russische wens, van atoombewapening af te zien, werd ingegaan.
Adenauer heeft steeds de ontwapening gekoppeld aan het herstel van de Duitse
eenheid en daarbij steun ontvangen in de officiële stellingname van de westelijke
landen. Maar zoals reeds aangestipt, is het
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‘junctim’ tussen ontwapening en hereniging niet langer een onaanvechtbaar axioma
te Washington, Londen en Parijs. Prioriteit krijgt die wijze van ontwapening welke
voor het Westen het voordeligst is. Momenteel heeft Adenauer echter, tijdens zijn
jongste, vijfde reis naar Washington, een compromis-oplossing doen aanvaarden
door zijn Amerikaanse gesprekspartner, waarbij Bonn voorlopig aan de eventuele
instelling van een inspectiezone in Centraal-Europa geen politieke eisen verbindt.
Deze inspectiezone moet echter het preludium vormen tot een algemeen
ontwapeningsakkoord, waarbij de hereniging van Duitsland definitief haar beslag
moet krijgen.
Tot 15 september zal dit standpunt te Washington wel worden onderschreven.
Want men verkiest er stellig Adenauer boven Ollenhauer. Zolang ook zal het
ontwapeningsgesprek te Londen wel niet zulke rijpe vruchten afwerpen.

Neutralisatie van Duitsland
Bij het ontwapeningsgesprek staan Duitsland en Centraal-Europa vanzelfsprekend
in het brandpunt van de discussies: daar ligt de nevralgieke gevarenzone. Een
proefzone voor luchtinspectie betekent reeds een virtuele demilitarisatie. Politieke
neutralisatie volgt logisch uit de demilitarisatie. Het is dan ook waarschijnlijk dat,
bijaldien in Midden-Europa tot demilitarisatie wordt overgegaan (b.v. door middel
van luchtinspectie) het corrolarium, d.i. het opleggen van een statuut van politieke
neutraliteit onder ogen wordt gezien. Verschillende variaties op dit thema werden
trouwens reeds naar voren gebracht, o.a. door Gaitskell, leider van Her Majesty's
oppositie.
Zelfs indien de hereniging - en eigenlijk vooral dan - op die manier wordt verkregen,
is een dergelijke neutralisatie voor het Westen niet vrij van zware risico's. De
Amerikanen zonder welke de verdediging van West-Europa een hersenschim is,
zouden continentaal Europa (Spanje wellicht uitgezonderd) als onverdedigbaar
afschrijven, indien hun alleen de mogelijkheid zou overblijven troepen te stationeren
op de tegen de zee aangedrukte Scandinavische landen en de Beneluxlanden of
in het politiek-wankele Italië of Frankrijk. Het feit blijft immers dat Rusland deel
uitmaakt van het Euraziatische vasteland en dat ook al geven de Sovjets Leipzig,
Praag en Warschau prijs, hun offensieve stootkracht t.a.v. West-Europa niet zo
afgestompt wordt als zulks met de Amerikanen het geval zou zijn, indien de G.I.
huiswaarts keren.
Er zijn nog andere bezwaren: neutralisatie van een groot land, dat nu reeds de
vierde plaats in 's werelds economische rangtabel bekleedt, is in zekere mate een
‘contradictio in terminis’. Dat een geneutraliseerd
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Duitsland een nieuw Hitler-avontuur zou aandurven, is weliswaar militair reeds
onmogelijk, omdat zijn achterstand inzake kernbewapening een dergelijke poging
ongerijmd maakt. Maar Oost en West zouden voortgaan een geneutraliseerd
Duitsland het hof te maken en met aanlokkelijke voorstellen in het gevlei te komen.
Voor het Westen bevat de geschiedenis tussen de twee wereldoorlogen, Rappallo
1922 en het akkoord Ribbentrop-Molotov 1939, daaromtrent een waarschuwing.
Toch moet o.i. het gevaar dat Duitsland in het Russische kamp zou terechtkomen
niet worden overdreven, De verwijzing naar de Weimarrepubliek en het Hitler-regiem
gaat mank, omdat de historische omstandigheden in wezen verschillen. In 1922
waren zowel Duitsland en (het rood geworden) Rusland uitgestoten uit het
volkerenconcert. Thans is de westerse politiek, behalve dan te Yalta en Potsdam,
verstandiger gebleken dan na 1918. Toen, in 1922, wilde Poincaré door middel van
herstelbetalingen en andere geëxalteerde eisen, de laatste druppels der vernedering
zuigen uit een bloedarm Duitsland, ten prooi aan een astronomische inflatie. Thans
stelde Churchill reeds op 17-8-1949, de opname van West-Duitsland in de
Europaraad voor.
De neutralisatie van Duitsland (en van Midden-Europa) zullen de westelijke
machten niet mogen onderschrijven zonder zeer waardevolle tegenprestaties
vanwege de Russen. Bij de moeizame onderhandelingen moet men voor ogen
houden dat de Russen zeer krachtige diplomatieke wisselstukken in de lade houden:
de Duitse hereniging, wensdroom van een politiek verminkt volk; de bevrijding van
de satellietstaten, objectief van Dulles' ‘rollback’ politiek; het lokmiddel van de toegang
tot de Russische en volksdemocratische markten; de vrees voor atoomoorlog, vooral
in Duitsland; de wrijvingsvlakken in het atlantische kamp; de wens, aanwezig in
bepaalde ‘neo-isolationistische’ kringen in de USA, om de overzeese militaire
verplichtingen te verminderen; de toenemende onwil van de Westeuropese landen
om de bewapeningsinspanning vol te houden - zoals het Britse precedent aantoont
en de vermindering van de dienstplicht in België om redenen van een
‘onverantwoord.... en onverantwoordelijk electoraal opbod’ (Nieuwe Rotterdamse
Courant, 20-6-1957) bevestigt.
Van de westelijke staatslieden worden verbeeldingskracht en sterkte vereist: de
ontwapening mag niet worden gekocht met een verhoogde onveiligheid. De
complexiteit van het Duitse vraagstuk, waarvan we bondig enkele aspecten hebben
belicht, draagt dit gevaar in zich.
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De beslissing der natuurwetenschappers
P.G. van Breemen S.J.
EEN ‘scherp’ beeld van de natuurwetenschap van zijn tijd heeft Hans Christiaan
Andersen eens getekend in het volgende fragment van een sprookje: ‘De kleine
Kay was blauw van de kou, ja bijna zwart; maar hij merkte het niet, want de
Sneeuwkoningin had hem de koude huivering weggekust, en zijn hart leek een
ijsklomp. Hij sleepte enkele scherpe, vlakke stukken ijs heen en weer, die hij op alle
mogelijke manieren aan elkaar paste, want hij wilde daar iets van maken. Zoals wij
kleine schijfjes hout tot figuren leggen, wat men een legkaart noemt. Kay legde ook
figuren, en wel de allerkunstigste; dat was het ijsspel van het verstand. In zijn ogen
waren de figuren buitengewoon en van het hoogste belang; dat kwam door het
glaskorreltje in zijn oog. Hij legde volmaakte figuren tot een geschreven woord; maar
nooit slaagde hij er in het woord te leggen, dat hij juist bedoelde: het woord
Eeuwigheid. De Sneeuwkoningin had gezegd: “Kun je die figuur vinden, dan zul je
je eigen heer en meester zijn, en ik geef je de hele wereld en een paar nieuwe
1)
schaatsen”. Maar dat kon hij niet’ .
Dit artikel wil nagaan, hoe het in de natuurwetenschap van onze tijd staat met de
pogingen om in een legkaart van ijsschotsen het woord Eeuwigheid te vormen. Of,
zakelijker gezegd, het wil iets onderzoeken van het uitzicht, dat de moderne fysica
(waaronder hier ook wordt begrepen de chemie, omdat de uitbouw van onze kennis
over het atoom fysica en chemie tot één wetenschap heeft versmolten) biedt ten
aanzien van de uiteindelijke levensbestemming van iedere mens als persoon. Met
opzet zeggen wij: iéts van het uitzicht, want het uit-elkaar-groeien van de wetenschap
over het geloof en van de natuurwetenschap (tot wantrouwen en minachting toe
aan beide kanten) vormt een ernstige moeilijkheid. Daarenboven gaat het om een
ontwikkeling, die nog volop in gang is, vaak op heftige wijze.

Synthese
2)

In een vorig artikel zagen wij, hoe de natuurkunde niet een een-

1)
2)

Eventyr og Historier I, Kobnhavn, 1902. p. 436. Geciteerd bij H. v.d. Hulst en C. v. Peursen,
Phaenomenologie en Natuurwetenschap, Utrecht, 1953, p. 55.
Zie dit tijdschrift, april 1957, p. 635-644.
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vormige, homogene wetenschap is, maar een terrein met sectoren van verschillende
structuur en analoge begrippen. Deze geleding sluit de mogelijkheid in, om te komen
tot een ware synthese, die de onderdelen der fysica niet op zichzelf los naast elkaar
plaatst, maar ze verenigt in een grotere samenhang, die echter aan ieder onderdeel
zijn eigenheid laat en daardoor tegelijk waarde en zin geeft aan dat onderdeel. De
vruchtbaarheid van de synthese binnen de natuurwetenschap wordt vooral duidelijk
in wat men de grenswetenschappen zou kunnen noemen. Tegenwoordig ontstaan
steeds meer vakken als fysische chemie, astrofysica, radiotherapie, biochemie,
medische fysica; vakken die niet alleen grote waarde hebben voor de dienstbaarheid
aan de mens in de techniek, maar die ook op de ‘oude’ wetenschap uitermate
bevruchtend blijken te werken. Zoals het fysicalistisch wereldbeeld desastreus was
voor de natuurwetenschap zelf, evenzo blijkt de drang naar een synthese die de
werkelijkheid recht doet wedervaren, zeer vruchtbaar te zijn. Vele fysici verklaren,
dat hier de drijvende kracht ligt van hun onderzoekingen; zo Heisenberg en Planck.
Born en Infeld, twee intimi van Einstein, verklaarden dat Einstein aan deze synthese
35 jaar van zijn leven heeft gewijd en er tot zijn dood toe aan gewerkt heeft. Men
streeft er nog steeds naar om deeltheorieën in te bouwen in een groter geheel, en
ook de ‘afgesloten theorieën’ wil men tot een synthese brengen, maar men
waarschuwt daarbij voor de oude fout; dat men nl. de synthese niet kan bewerken
door in een begrippenstelsel te wringen wat daar niet in past. Men zoekt een
afronding van het natuurwetenschappelijk wereldbeeld, maar de vergelijking met
de legpuzzle wordt verworpen, omdat de nuancering van de verschillende niveaus
der fysica daarin ontbreekt. En dit niet alleen in het grote geheel van de
natuurwetenschap, maar ook in het experiment. De noodzaak van de ‘isolering’ blijft
bestaan, maar tegelijk wordt er op gewezen, dat men ook bij de proefneming nooit
het geheel uit het oog mag verliezen, omdat anders de gevonden betrekking wezenlijk
te kort kan schieten. Concreet vindt dit zijn uitdrukking in de zg. storingsrekening,
die vooral in de quantenmechanica steeds meer wordt toegepast ter correctie van
3)
de fouten door isolering binnengeslopen .
Deze drang naar synthese bestaat niet alleen binnen de fysica als streven naar
een afgerond fysisch wereldbeeld, maar men wil ook de fysica een organische plaats
geven in het grote geheel van het menselijk kennen. Daar iedere wetenschap
geconstitueerd wordt door een eigen

3)

Het woord isoleren heeft dus voor een filosofisch geschoold lezer niet precies de nuance, die
de fysicus wil aangeven; het woord abstraheren zou wellicht, analoog toegepast, beter voldoen.
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thematisering, die onherleidbaar is, is een synthese slechts mogelijk vanuit de mens,
in wie alle thematiseringen elkaar ontmoeten. Heisenberg zegt b.v., dat de
atoomfysicus er vrede mee heeft moeten nemen, dat zijn vak maar een schakel is
in de eindeloze keten van gesprekken van de mens met de natuur. Als uiteindelijk
doel der natuurwetenschap geeft hij aan: de mens zijn juiste plaats te leren in de
natuur. Schrödinger kan in de wetenschap alleen maar waarde ontdekken, inzoverre
zij ons mede antwoord geeft op de vraag, wie de mens is. Voor Planck is binnen de
natuurwetenschap zowel als in het geheel van de menselijke kennis elke ware
synthese uitgesloten, wanneer men de mens in de wetenschap vergeet.
Hoe de moderne fysicus zich het inbouwen van zijn vak in het geheel der
wetenschappen ziet, is nog niet erg duidelijk. Hij weet trouwens heel goed, dat de
synthese der wetenschappen op het ogenblik nog maar een zeer mager bestaan
leidt en elke dag de struggle for life moet strijden. Het zien van een moderne
universiteit is niet bepaald bemoedigend, schrijft von Weizsäcker, en weinigen zullen
hem durven tegenspreken. Toch is de eenheid niet helemaal verloren, en hij stelt
er prijs op mede te delen, dat althans enigen der huidige fysici bereid zijn om aan
de samenwerking deel te nemen. Hij geeft zich de moeite om na te gaan, wat er
van de mens gevraagd wordt, wil deze samenwerking vruchtbaar zijn, en dan noemt
hij: ‘de openheid voor de ander en voor wat hij te zeggen heeft; het bewustzijn, dat
de eigen specialisatie maar een zeer klein onderdeel is van het geheel; de bereidheid
om de taal van de ander te leren, ook al kent men niet alle woorden van deze taal
en weet men niet alles wat met deze taal kan worden uitgedrukt’. Hij beschrijft dan,
4)
hoe deze openheid tot filosoferen zal leiden .
De eis dat filosofie en wetenschap streng gescheiden moeten blijven is trouwens
minder van kracht voor een wijsbegeerte, die de verhouding van het natuurlijk
wereldbeeld tot dat der wetenschappen als uitgangspunt kiest en die in het inzicht
in de thematiseringen een nieuwe kijk op de mens verwerft. Von Weizsäcker betoogt,
dat elke grote natuurwetenschappelijke discussie tot filosofie noopt, en hij poneert
de interessante stelling, dat bijna alle leidende theoretische fysici filosoferen. Zonder
wijsbegeerte kan de moderne fysica niet adaequaat begrepen worden. Ook Louis
de Broglie beschrijft een aantal fysische gegevens, die om een filosofische verwerking
vragen, zoals ook Planck inziet, dat de natuurwetenschap het zonder een zekere
mate van metafysiek niet kan stellen. Vanaf het Solvay-congres van 1927 (Brussel)
tot aan de

4)

6

Zum Weltbild der Physik, Stuttgart, 1954 , p. 32 en 194.
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dood van Einstein in maart 1955 liep er een discussie tussen Bohr en Einstein,
waaraan talloze fysici hebben deelgenomen, en waarin Einstein tenslotte in een
enigszins tragische geïsoleerdheid is komen te staan. Dit debat ging uit van de
quantenmechanica, maar is geheel naar wijsgerig terrein verschoven. Dit hebben
velen ook ingezien: Einstein zelf, Born, von Weizsäcker, Heisenberg.
Wie van deze en dergelijke feiten kennis neemt, ziet voor zijn ogen gebeuren,
dat de natuurwetenschap dringt naar wijsbegeerte. Het is onjuist om het onderscheid
tussen natuurwetenschap en filosofie te verdoezelen, maar wellicht is het evenzeer
bezijden de waarheid om een scherpe grens te trekken tussen deze twee vakken.
Von Weizsäcker is van mening, dat de gebruikelijke strenge scheiding tussen filosofie
en fysica alleen maar vol te houden is waar men ver verwijderd is van de centrale
problemen van het vak. De kernproblemen van de natuurwetenschap kunnen alleen
bestudeerd worden in een houding, die tegelijk fysisch en wijsgerig denken in zich
verenigt. Wij menen, dat inderdaad de grenzen scherper zijn naarmate een probleem
meer ligt aan de oppervlakte der wetenschap, en relatiever als het vraagstuk meer
doordringt in het hart van het vak. Als verklaring hiervan zouden wij willen voorstellen,
dat een kwestie die dieper en centraler ligt binnen de wetenschap, de eigen synthese
van het vak ook meer in het geding brengt. Deze synthese nu van het vak zelf
behoort tot de eigen taak van de wetenschap, maar als haar hoogste act, waarin
die wetenschap tegelijk zichzelf overstijgt. Wellicht kan in deze richting een oplossing
gevonden worden, die recht doet aan de feitelijke ontwikkelingen waartoe de
quantenmechanica aanleiding heeft gegeven.

Wereldbeschouwing
Op deze wijze vindt men ook aansluiting bij Pascual Jordan, die opmerkt, dat de
onafhankelijkheid van de natuurwetenschap van geloof en godsdienst slechts
bestaat, zolang men alle vragen die boven een naakte vaststelling van
5)
natuurwetenschappelijke feiten uitgaan, uitdrukkelijk en consequent blijft uitsluiten .
Men concludere hieruit niet, dat het juist is, om van de fysica apologie te maken.
Het is niet de taak van de natuurkunde om Godsbewijzen te leveren (evenmin als
zij het Godsbestaan kan ontkennen). Nog minder juist is het om in het bewijzen van
fysische theorieën een beroep te doen op het Godsbestaan of wat daar onmiddellijk
mee samen hangt. Zo vrome middeleeuwse natuurwetenschappers dit al gedaan
hebben, het is en blijft toch het

5)

Zeitgeist im Spiegel der Naturwissenschaft, in Hochland 44 (1951/52), p. 134-148.
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streven van de natuurwetenschap om in haar rayon ‘de hypothese God overbodig
te maken’. Er is een methodische spanning tussen geloof en natuurwetenschap,
omdat binnen de natuurwetenschap alleen plaats is voor wat bewezen is met
natuurwetenschappelijke middelen. Daar velen niet vermochten in te zien, dat het
geloof een andere houding vraagt als de natuurwetenschap, stonden vele fysici
afwijzend tegenover de godsdienst. Jordan beschouwt het echter als een niet
onvoorzichtige prognose, wanneer men, vanuit de huidige situatie in de
natuurwetenschap oordelend, meent dat in dezen de werkelijke verhoudingen in de
toekomst sterker zullen blijken dan de emotioneel gekleurde traditionele neigingen.
Inderdaad schijnt de situatie in de voorste linies der moderne fysica gunstiger voor
een wending naar het geloof dan in de vorige eeuw, en wel voornamelijk omdat de
hindernissen, die de weg naar de godsdienst versperden (vooral het fysicalisme)
gesloopt gaan worden. De enige weg die van de natuurwetenschap voert naar het
geloof is een onbevooroordeelde, eerlijke openheid voor de hele werkelijkheid. En
waarschijnlijk oordeelt men niet te optimistisch over de houding van de leidende
fysici van onze dagen, als men meent dat deze weg voor de natuurwetenschapper
in de toekomst gemakkelijker begaanbaar zal zijn dan hij in het verleden was.
Natuurlijk blijven er mogelijkheden genoeg open om zich in nihilisme, positivisme
of humanisme terug te trekken, maar wellicht is er toch een zekere bereidwilligheid
ten aanzien van de godsdienst.
Hoe oordelen de natuurwetenschappers zelf over deze wending? Bij Heisenberg
vinden we als besluit van een recente lezing: ‘de ruimte waarin de mens als geestelijk
wezen zich ontwikkelt, heeft meer dimensies dan alleen maar die ene waarin hij
zich de laatste eeuwen heeft uitgebreid’. Het is een consequentie uit wat hij reeds
in 1941 zei te Boedapest, dat nl. in de natuurwetenschap alleen al door de wijze
van vragen en door de methode van het onderzoek een eindig en beperkt rayon uit
de volheid der verschijnselen wordt afgezonderd. Er zijn dus andere mogelijkheden
om de werkelijkheid te benaderen, en daarvan is het geloof de meest omvattende.
Hij beschouwt het in ieder geval als onmogelijk om het geloof uitsluitend op
wetenschappelijke kennis te gronden, omdat deze laatste altijd een deelbeschouwing
blijft. Een inzicht in het partiële karakter der fysische kennis tegenover een alzijdige
kennis in het geloof vormt een hoopgevende vooruitgang.
Bij von Weizsäcker vindt men ook een scherp en klaar bewustzijn van de
begrensdheid van onze fysische kennis, juist vanwege de thematisering waardoor
wetenschap eerst ontstaat. ‘Kennis en macht waren onze goden, en zij droegen de
nimbus van het oneindige en van het on-
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voorwaardelijke. In onze tijd echter begint zich te onthullen, wat we in waarheid
bereiken kunnen: niet het onvoorwaardelijke maar het inzicht in de voorwaarden
van onze kennis en onze macht. Het blijkt dat zelfs het begrip “ding” slechts
gedefinieerd kan worden met betrekking tot de mens aan wie het verschijnt of die
dat “ding” zelf maakt. Kennis van de natuur en macht over de natuur zijn wezenlijk
6)
eindig’ . Wij hebben niet ontdekt, dat we bepaalde gebieden der natuurwetenschap
nog niet zó onderzocht hebben, dat we ze werkelijk kénnen (dat heeft men altijd
wel geweten), maar we hebben gezien, dat de absoluutheid, die onze ‘goden’ ons
voorspiegelden, bedrog is geweest en dat het laatste principe, het dragende
fundament ontbreekt in heel het land der fysica. Wij voelen ons a.h.w. op een eiland,
dat boven een grondeloze diepte zweeft. Deze fundamentele onzekerheid kan voor
mensen, die nooit buiten de natuurwetenschap gezocht hebben, omdat zij deze als
absoluut beschouwden, gemakkelijk leiden tot de mening, dat heel ons bestaan
zinloos is. Ofschoon von Weizsäcker niet in het minst deze mening deelt (hij zoekt
bewust een houvast in de godsdienst), is het toch een verdienste van hem, dat hij
duidelijk laat zien, hoe de nieuwe inzichten in de fysica ons voor een crisis plaatsen,
waarin het gevaar voor een nihilistische wereldbeschouwing allerminst denkbeeldig
is. Dit gevaar is groot, juist voor hen, die een laatste en absolute zin binnen de
afgesloten wetenschap veronderstelden. Hij laat dan verder zien, hoe de beperktheid
der natuurwetenschap het gevolg is van een besluit om zich aan een bepaalde
methode te binden. Hierin vindt een heel bepaalde ‘houding’ zijn uitdrukking. De
resultaten der huidige natuurwetenschap nu geven een nieuwe kijk op deze ‘houding’
van de mens. ‘De tastbare werkelijkheid is voor de moderne fysica niet meer het
geïsoleerde ding, maar het geheel van de samenhang mens-ding. Een verandering
in één pool van deze samenhang kan de andere niet onberoerd laten’. De
natuurwetenschap vraagt om een wereldbeschouwing.
Deze laatste conclusie brengt ook Max Planck meermalen naar voren. Het sterke
besef, dat de wetenschap innig samenhangt met de mens, roept steeds meer
beschouwingen op over de zinloosheid of de zinvolheid van het menselijk bestaan.
Men kan zeggen, dat dit geen fysische beschouwingen zijn, maar in ieder geval zijn
het beschouwingen waartoe de moderne fysica blijkbaar dwingt. Hier ligt ook een
van de verdiensten van F. Dessauer, die laat zien, hoe de zelfverzekerde
natuurwetenschapper, die ‘sich die Selbsterlösung zutraute’ thans ervaart, dat hij
‘mit sich selbst nicht fertig wird’.

6)

o.c., p. 154.
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Beslissing
Von Weizsäcker meent, dat we moeten beginnen met de afgrond te zién en het
vacuum te erváren. ‘Maar ik geloof, dat dit vacuum geen einde betekent, maar de
7)
oproep tot een stellingname’ . Hij wil niets weten van een berusten in een zinloze
wereldbeschouwing. Men merke op, dat von Weizsäcker niet zegt: ‘Dit vacuum
betekent geen einde, maar een begin’. Want door de zorgvuldige formulering van
wat er werkelijk staat wordt de simplistische mening, als zou er sprake zijn van een
rechtlijnige weg naar Gods-kennis, die met innerlijke noodzakelijkheid naar het doel
zou moeten voeren, vermeden. Van de andere kant is het ook zeer belangrijk, dat
de noodzaak tot stellingname voortkomt uit de fysica zelf, en niet van buitenaf. Het
vacuum dat wij in de wetenschap vinden, roept op, ja dwingt tot stellingname.
Deze oproep om stelling te nemen concretiseert zich o.a. in het besef van
verantwoordelijkheid, dat met name bij kernfysici steeds meer tot innerlijke conflicten
voert. Een man als Einstein heeft hier werkelijk onder geleden, zodat hij zelfs
verklaarde, dat hij wanneer hij opnieuw zou moeten beginnen, ‘loodgieter of
marskramer’ zou worden. Al vóór het afwerpen van de eerste atoombom hebben
zeven vooraanstaande geleerden zich in juni 1945 gewend tot de minister van oorlog
der V.S. (het z.g. Franck Report). In 1955 kwam het tot een tamelijk geruchtmakend
conflict, waarbij de Amerikaanse atoomfysici een verklaring voor het ministerie van
buitenlandse zaken opstelden. En in april van dit jaar hebben 18 Westduitse
geleerden zich de verontwaardiging van kanselier Adenauer op de hals gehaald
door hun protest tegen de uitrusting met atoomwapens.
Dit zijn even zovele openbare en concrete uitingen van persoonlijke
gewetensconflicten, waar vele wetenschappers zich voor gesteld zien en die zij niet
opgelost achten door hun vindingen zonder meer in handen der politici te geven.
Evenmin kan men het probleem der verantwoordelijkheid afdoen, door te eisen, dat
de wetenschap zich afzijdig houdt van (bepaalde) technische toepassingen. Ook
de zuivere, niet toegepaste wetenschap geeft verantwoordelijkheid, omdat zij het
menselijk bewustzijn verandert, en de wereld tevens. Dat is zelfs haar diepste
werking. De invloed van de technische toepassingen is zeer groot. Maar zeer groot
is ook de invloed die de wetenschapper als mens ondergaat door het dagelijks
vertoeven in een wereld die zo gethematiseerd is, dat alle affectieve, emotionele,
en esthetische factoren buiten beschouwing blijven. De strakke rationaliteit van het
vak, waarin een fysicus zich

7)

ibid.
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moet ingraven, zal hem gemakkelijk tot een rationalist maken in heel zijn leven, die
blind is voor niet-fysische werkelijkheden. Dan is de mens ‘te zwak gebleken om
deze wetenschap te torsen. Zijn hart is kleiner dan zijn kennis. Het gaat hier niet
8)
over een innerlijke zwakheid van de fysica, maar over een tekort van de mens’ .
De fysica is een grootse schepping van de mens, maar zij stelt hoge eisen aan haar
beoefenaars. En zij geeft aan de mens een grote macht, maar ze stelt de mens niet
in staat om deze macht goed te gebruiken. ‘Hij heeft macht over de dingen, maar
geen - laten wij het met meer vertrouwen zeggen - nóg geen macht over zijn macht’
(Guardini).
Boven zeiden wij, dat het vacuum waar de moderne natuurwetenschap ons voor
plaatst, niet rechtstreeks voert tot Gods-kennis, maar oproept tot een stellingname.
Ook dit vindt men concreet in de moderne wetenschap, en wel in het inzicht, dat de
‘Selbsterlösung’ van wetenschap en techniek niet mogelijk is. Niet door consequent
de natuurwetenschap verder uit te bouwen, lost men de problemen op, die zij stelt.
Integendeel, op deze wijze vergroot men de verantwoordelijkheid in dezelfde mate,
waarin men de wetenschap uitbreidt. Men komt tot de conclusie dat wetenschap
leiding nodig heeft. Niet een leiding die met het oog op de gewenste vruchten de
richting van het onderzoek bepaalt, omdat deze leiding van buitenaf komt; (door
financiële afhankelijkheid met name van het bedrijfsleven is een dergelijke leiding
vaak wel aanwezig). Maar een inwendige leiding, die de eigen wettelijkheid en de
eigen structuur der natuurwetenschap erkent. Omdat de mens wezenlijk behoort
tot de wetenschap zelf, moet zulk een leiding mogelijk zijn, zonder dat de
natuurwetenschap geweld wordt aangedaan. In haar structuur zelf wijst de
natuurwetenschap buiten de engere sfeer van haar werkzaamheid naar de veel
wijdere sfeer van heel de mens. Grote noch kleine beslissingen kunnnen worden
genomen op binnen-wetenschappelijke gronden. ‘Zij zijn alle opgenomen in die
voortgang naar de horizon, welke zelf haar diepste, ja haar enige zin pas kan
9)
ontvangen in de centrale levensgerichtheid van de mens’ . Het ligt in de natuur zelf
van de wetenschap, dat zij functioneert binnen het gehele bestaan van de mens.
De inwendige leiding die de wetenschap behoeft, bestaat niet in een directe
onderschikking aan economie, politiek of theologie, maar in een opgenomen-worden
in de gang van de mens naar zijn doel.
Het is in deze zin, dat velen thans de natuurwetenschap willen zien

8)
9)

R. Kwant en J. v.d. Berk, Het Gesprek van de physicus met de wereld, in Annalen van het
Thijmgenootschap 43 (1955), p. 17.
v.d. Hulst en v. Peursen, o.c., p. 159s. Een bredere uitwerking van het thema der inwendige
leiding vindt men in dit werk op p. 153-161.
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als een wetenschap met haar eigen beperktheid en fragmentarische benadering
der werkelijkheid, die echter zinvol is opgenomen in een groot geheel van kennis,
dat de mens moet dienen. Men krijgt oog voor een synthese die de eigen aard der
verschillende delen geen geweld aandoet, omdat men oog heeft gekregen voor de
mens als wezenlijk binnentredend in de wetenschap. Deze gerichtheid op de mens
geeft aan von Weizsäcker de woorden in: ‘De wetenschap zal de mens niet begrijpen,
wanneer zij door haar methoden die kennis over de mens uitsluit, die de godsdienst
al zolang bezit. Zij zal zichzelf tenslotte veeleer moeten leren zien als een onderdeel
van een proces, waarvan de oorsprong, het wezen en het doel op religieus terrein
liggen’. Elders zegt hij: ‘Wij zullen het hedendaagse.... subject slechts tegen de
10)
achtergrond van het Christendom begrijpen’ . Dit is zijn antwoord op de oproep
van het vacuum der wetenschap. Evenzo zoekt Pascual Jordan bij de godsdienst
het steunpunt dat hij nodig heeft, om de problemen waarvoor de wetenschap hem
stelt, het hoofd te kunnen bieden, nadat hij eerst heeft laten zien, dat
natuurwetenschap en religie kúnnen samengaan. Ook Max Planck geeft zich
meermalen moeite om te doen begrijpen, dat tussen wetenschap en geloof geen
tegenspraak is, ja dat ze eigenlijk niet volledig te scheiden zijn. Heisenberg betoogt
dat de scheiding tussen natuurwetenschap en religie een gevolg is van de
verabsolutering van wetenschappelijke begrippen, en hij meent dat nu een kentering
optreedt, die naar een juister verhouding zal voeren.
De natuurwetenschap zelf zal nooit in staat zijn, om uit de ijsschotsen waarover
zij beschikt, het woord Eeuwigheid te vormen; en daarom zal de kleine Kay nooit
heer en meester worden van heel de wereld. Maar Kay kan zijn spel niet alleen
blijven spelen; hij zou doodvriezen. Wil hij blijven leven en zijn spel voortzetten, dan
moet hij zich inschakelen in een groter geheel, waarin zijn eigen taak pas zinvol en
mogelijk wordt. In de natuurwetenschap zelf vindt men een aanzet, die streeft naar
integratie in de totaliteit van het mens-zijn. En zo dwingt de natuurwetenschap zelf
haar beoefenaars tot een beslissing en een stellingname, waarmee
eeuwigheidswaarden gemoeid zijn.

10)

o.c., p. 198 en 175.
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Politieke kroniek
De Franse Katholieken en het Algerijnse drama
Mr. G. Herberichs
HET is in Frankrijk welhaast usance geworden om van de gebeurtenissen in Algerije
alleen nog maar gewag te maken als van ‘het Algerijnse drama’. Tot welke partij
men ook behoren mag, van uiterst rechts tot uiterst links, Frankrijk is unaniem in
zijn appreciatie, dat wat zich in Algerije afspeelt een drama is. Het is niet een
klakkeloos napraten van de nogal graag dramatiserende Franse journalisten en
politici wanneer men, als buitenstaander, deze qualificatie overneemt. Want de
gebeurtenissen in Algerije zijn een drama, en in meer dan één opzicht. Het is een
drama, waarvan de volle omvang zich meer en meer begint af te tekenen, zowel in
Algerije zelf, waar dagelijks de haat en de hartstochten en de tegenstellingen
toenemen, als in Frankrijk, waar zich een smartelijke verscheurdheid begint te
manifesteren.
De Franse katholieken zijn door dit alles niet onberoerd gebleven. Zij hebben niet
terzijde gestaan bij de heftige polemieken, die sinds geruime tijd over Algerije gevoerd
worden. Het Franse episcopaat pleegt zich rigoureus verre te houden van alles wat
ook maar zou kunnen lijken op een ‘politieke’ inmenging of stellingname. Principieel
weigeren de Franse bisschoppen om, over welke zaak het ook moge gaan, op
enigerlei wijze de politieke keuzevrijheid van de katholieken - binnen de grenzen
van het geweten, uiteraard - te beperken. Er bestaat in Frankrijk een katholieke
partij, de M.R.P., maar er is geen sprake van, dat deze partij geïdentificeerd zou
moeten worden met het episcopaat. Nog veel minder is het zo, dat alle militante
katholieken M.R.P.-stemmers zijn. Gegeven het huidige kiesstelsel zou dit laatste
trouwens in menig departement een dwaasheid en een zinloosheid zijn. De Franse
katholiek, die zijn stem weloverwogen en volgens zijn geweten uitbrengt, geeft
veeleer zijn steun aan de persoon van een bepaalde candidaat, bij wie hij de primaire
katholieke belangen - huwelijk, gezin, opvoeding, onderwijs - veilig weet.
Nu zijn er in de laatste tijd, vooral naar aanleiding van de gebeurtenissen in
Algerije, in de Franse katholieke wereld verschillende uitermate belangrijke dingen
gebeurd, die wijzen op een zeker latent conflict, dat van heel wat groter draagwijdte
is dan men op het eerste gezicht zou kunnen menen, doch waarvan de echo
ternauwernood tot over Frankrijks grenzen is doorgedrongen. Zeker is dit laatste
ook een gevolg van de uiterst discrete wijze, waarop de verschillende betrokken
partijen gehandeld hebben. Het betreft een zeker meningsverschil tussen het
episcopaat en bepaalde groeperingen in de katholieke jeugdbeweging.
Wij doelen hier in de eerste plaats op de crisis in de A.C.J.F. (Action Catholique
de la Jeunesse Française), die zich in het jongste verleden manifesteerde, eerst
door het nogal spectaculaire aftreden, in september 1956, van haar president, de
heer André Vial, en vervolgens, in de loop van de afgelopen maand mei, door het
uittreden en bloc van de tachtig nationale bestuursleden van de
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mannelijke en vrouwelijke J.E.C. (Jeunesse Etudiante Catholique), een der z.g.
‘gespecialiseerde branches’ van de A.C.J.F. Een andere ‘gespecialiseerde branche’,
de J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Catholique), vertoont eveneens zekere
crisisverschijnselen.
Voorts en vooral dient hier vermeld te worden het conflict, dat zich in de vorige
herfst openbaarde onder de ‘routiers’ (de voortrekkers van de katholieke verkennerij)
en dat eindigde met het aftreden van het gehele nationale hoofdkwartier. Hier ging
het met zovele woorden over Algerije. Bij het J.E.C.-conflict daarentegen is Algerije
met geen woord als zodanig genoemd, maar het is zeker, dat het Algerijnse vraagstuk
een primordiale rol speelde. De J.O.C. voorts heeft bij verschillende gelegenheden
(en, karakteristiek genoeg, voor het laatst enkele dagen na het aftreden van het
nationale J.E.C.-bestuur) zeer krachtig stelling genomen ten aanzien van Algerije.
Formeel is het J.E.C.-conflict veroorzaakt door het feit, dat haar bestuurders van
mening zijn niet de ‘note doctrinale’ van oktober jl. te kunnen volgen, in welk
document het episcopaat nieuwe richtlijnen voor de A.C.J.F. gaf. De
J.E.C.-bestuurders hebben deze bisschoppelijke nota geïnterpreteerd als brengende
‘een fundamentele verandering’ in de structuur van hun beweging. Deze
‘fundamentele verandering’ bestaat volgens hen hierin, dat het episcopaat thans
zou maken ‘een zeer duidelijk onderscheid tussen enerzijds de Katholieke Actie,
1)
en anderzijds de sociale en civieke actie op katholieke grondslag....’ . Zij wijzen
erop, dat zij het tot dusverre als een essentieel onderdeel van hun taak hebben
gezien om, o.a., hun leden tot goede christelijke staats- en wereldburgers te vormen
en dat zij in dit kader b.v. de Europese gedachte gepropageerd hebben. Na de ‘note
doctrinale’ zou deze actie echter onmogelijk zijn geworden, zo menen zij, en
concluderen, dat zij, nu aldus ‘de aard’ van de gespecialiseerde K.A. voor de jeugd
gewijzigd is, zich niet langer bij machte achten om in deze nieuwe structuur hun
functies naar behoren te vervullen.
Onderstreept dient hier te worden, dat de brief buitengewoon eerbiedig van toon
is en dat de J.E.C.-bestuursleden daarin uitdrukkelijk zeggen, dat zij zich bij hun
besluit om af te treden alleen maar hebben laten leiden door ‘een geest van geloof
en loyale gehoorzaamheid aan de hiërarchie’.
Op dit aftreden heeft de aartsbisschop van Cambrai, Mgr. Guerry, publiekelijk
gereageerd met een uitvoerig artikel in de Quinzaine diocésaine de Cambrai d.d. 2
2)
juni jl. . ‘De werkelijke reden, waarom deze jonge mensen de richtlijnen van de
hiërarchie niet meenden te kunnen volgen’ is, zo schrijft hij, dat zij ‘.... als beweging
hun onafhankelijkheid opeisten op het terrein der vrije keuze, teneinde zich, als
beweging, in te zetten op een terrein waar de Kerk de vrijheid van de afzonderlijke
personen wenst te eerbiedigen.... De hiërarchie laat niets onbeproefd om de vrijheid
der katholieken op dit terrein van de vrije keuze te waarborgen en de
onafhankelijkheid te beschermen van een beweging van de K.A. en de eenheid
daarvan te behoeden voor alles wat, zelfs per definitie, de katholieken zou kunnen
verdelen en hen tegenover elkaar plaatsen....’. In het ‘rapport doctrinal’, dat de
aartsbisschop van Bourges, Mgr. Lefebvre, op 30 april jl. aan de plenaire vergadering
van het episcopaat heeft aangeboden en

1)

2)

Aldus de brief d.d. 12 mei jl. van de aftredende nationale bestuurders gericht aan de
‘responsables’ der verschillende departementen. De belangrijkste passages werden afgedrukt
in Le Monde van 18 mei 1957.
Dit artikel werd als primeur afgedrukt in La Croix van 31 mei jl.
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3)

dat begin juni in de vorm van een brochure gepubliceerd is , vindt men deze zelfde
gedachten uitvoerig terug.
Nu is het opmerkelijk, dat Mgr. Guerry aan het slot van zijn artikel gewag maakt
van de J.O.C. en zeer klaarblijkelijk haar huidige verhouding tot de ‘politiek’ billijkt.
Doch het was juist de J.O.C., die verschillende malen, (in september 1955, in april
1956 en laatstelijk op 20 mei jl., dus een week ná het aftreden van het J.E.C.-bestuur
en bijna twee weken vóór Mgr. Guerry's artikel verscheen!) verklaringen heeft
uitgegeven over Algerije die, op zijn zachtst gezegd, wel een beetje érg revolutionair
en ‘links’ aandoen, en die in alle geval tal van weldenkende katholieken diep geschokt
4)
moeten hebben. In haar laatste verklaring zegt de J.O.C., dat zij zich baseert op
de getuigenissen van gemobiliseerde of juist gedemobiliseerde militairen. Deze
getuigenissen zijn ‘unaniem’, zo heet het, in hun ‘veroordeling van de toestand van
sub-proletariaat, waarin de Arabische bevolking zich bevindt’, en ‘erkennen voor
het merendeel, dat het gebruik van geweld en van repressiemethoden een klimaat
scheppen van vrees, onveiligheid en haat. In groten getale vragen zij zich af of de
taak, die men hen heeft doen vervullen, ertoe heeft bijgedragen om de vrede te
vestigen’. Vervolgens betreurt de J.O.C. de ‘diepe ontreddering’, welke deze
gebeurtenissen in ‘het geweten’ der jonge arbeiders veroorzaakt hebben, en,
verklarend, dat ‘alleen de liefde een wereld kan scheppen, waar vrede en
rechtvaardigheid heersen’, vraagt zij, dat de regering ‘onmiddellijk’ zoekt naar ‘een
snelle en vreedzame oplossing’ van het Algerijnse vraagstuk.
De termen van deze verklaring vertonen hier en daar, ondanks de christelijke
bewogenheid die erachter zit, een onmiskenbare overeenkomst met die van het
communistische propaganda-jargon. Heel zeker zullen tal van ‘bien pensants’ onder
de Franse katholieken door deze verklaring diep geschokt zijn en niet aarzelen
hierin een communistische manoeuvre te zien. Het feit, dat tal van oud-J.O.C.-leden
5)
overgaan naar het marxisme zal deze boze vermoedens alleen maar kunnen
bevestigen.
Men zal hebben opgemerkt hoe de J.O.C. in haar juist geciteerde verklaring gewag
maakt van de ‘repressiemethoden’ in Algerije. Hiermede neemt zij stelling in een
veel omstreden kwestie, die de gemoederen zeer verdeeld heeft. Het was juist deze
kwestie, die de bovenvermelde crisis in de ‘routiers’ uitlokte.
Krantenlezers herinneren zich misschien wat voor deining enkele maanden geleden
in Frankrijk ontstond toen plotseling, en wel van verschillende kanten tegelijk,
onthullingen verschenen over de ‘repressiemethoden’, waarvan het leger zich
tegenover de Algerijnse opstandelingen zou bedienen. Jean-Jacques
Servan-Schreiber, hoofdredacteur van het linkse weekblad L'Express (spreekbuis
van Mendès-France) publiceerde een serie reportages onder de titel ‘Lieutenant en
Algérie’. Hij beweerde in deze artikelen zijn eigen ervaringen als (sinds kort
gedemobiliseerd) reserve-officier te relateren en maakte gewag van de meest
gruwelijke gevallen van onderdrukking en martelingen. Een in Algerije bevelvoerend
jeugdig generaal, de Bollardière, billijkte de publicaties in L'Express, waarmede hij
uiteraard zijn boekje te buiten ging, doch waardoor anderzijds toch wel gewicht aan
Servan-Schreiber's reportage gehecht werd.

3)
4)
5)

Editions Tardy, Bourges.
Gepubliceerd in La Croix van 21 mei jl.
Aldus Adrien Dansette in La Croix d.d. 4 juni 1957.
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Terzelfder tijd ongeveer deed de katholieke ethica-hoogleraar en romancier
6)
Pierre-Henri Simon een boekje Contre la torture verschijnen, waarvan één hoofdstuk
een ‘gerbe de faits’ bevatte, een gruwelijke reeks getuigenissen omtrent inderdaad
barbaarse politie-methoden. Vermeld dient hier overigens, dat Simon's publicatie
door haar objectiviteit, haar wetenschappelijke opzet en haar eerlijkheid met kop
en schouders boven de andere publicaties terzake uitsteekt. Simon is een zeer
integer mens. Hij verklaart ook uitdrukkelijk er niet aan te twijfelen, dat Frankrijk in
Algerije een ‘cause juste’ verdedigt - een mening, die zeker niet door alle andere
auteurs van de anti-inquisitie-campagne gedeeld schijnt te worden - en geheel zijn
betoog staat op een zeer hoog, boven-partijdig plan. Heel wat heftige reacties van
katholieke zijde zijn op dit boek gevolgd, hoewel dit toch niet de eerste katholieke
publicatie van dit genre was.
Met name de Témoignage Chrétien had al veel eerder, reeds sinds einde 1955,
verschillende geruchtmakende reportages en artikelen over Algerije gebracht, waarin
niet alleen ernstige twijfel werd geuit aan de vredelievende taak van het Franse
leger, maar waarin ook de Arabische bevolking van Algerije feitelijk werd
afgeschilderd als een onderdrukte massa, slachtoffer van een koloniaal regime.
Ook hier moet gezegd, dat dit ongetwijfeld gebeurde op grond van hoge idealistische
motieven, maar het feit bleef er niet minder om, dat dit soort publicaties slechts
koren op de molen waren van de Algerijnse opstandelingen en hun pan-Arabische
en Sovjet-broodheren. Vanuit Frankrijk zelf manifesteerde zich hier immers een
beweging, die de hele regeringspolitiek t.a.v. Algerije (die, met uitzondering van de
communisten en het kleine groepje rond Mendès-France, tot dusver unaniem door
het gehele parlement is onderschreven, en dat zegt toch wel iets) omverwierp. Zo
kon het gebeuren, dat Robert Barrat van de Témoignage Chrétien (tevens secretaris
van het Centre Catholique des Intellectuels Français) in 1955 werd gearresteerd
op grond overigens van publicaties niet in Témoignage Chrétien, doch in France
Observateur, een blad van de ‘Nouvelles Gauches’ (waartoe ook L'Express behoort).
Kenmerkend is, dat Témoignage Chrétien, samen met L'Express en de
communistische Humanité tot de meest in beslag genomen bladen behoort wegens
‘aanslag op de binnenlandse veiligheid van de staat’.
Tenslotte heeft de T.C. enige tijd geleden in de vorm van een soort witboek de
brieven gepubliceerd van een jonge in Algerije gesneuvelde soldaat, ‘Le dossier
Jean Muller’, een getuigenis, dat een schreiende aanklacht vormt tegen bepaalde
methoden, die in Algerije in zwang zouden zijn. De crisis nu in de ‘routiers’, waarover
wij boven spraken, werd veroorzaakt doordat het orgaan van de voortrekkers een
hele pagina wijdde aan Jean Muller (die eveneens voortrekker was) en de leden
aanmoedigde om het pamflet van de T.C. te kopen. Hiertegen protesteerde zeer
krachtig de commissaris-generaal van de katholieke verkennerij, de heer Rigal,
hetgeen tot resultaat had, dat het gehele nationale hoofdkwartier aftrad.
De kracht en het elan van de hierboven geschetste oppositionele beweging onder
de Franse katholieken moet men niet onderschatten. Het betreft hier (veelal jonge)
mensen, die gedragen worden door zeer vaste overtuigingen en idealen en die wat
men noemt uitermate ‘militant’ zijn. Men notere in dit ver-

6)

Contre la torture, Editions Du Seuil, Paris.
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band ook, dat de T.C. eigenlijk méér is dan alleen maar een weekblad: zijn (naar
het schijnt toenemende) lezerskring vormt eigenlijk een beweging van militante
katholieken op zich.
Het lijdt voor ons evenwel geen twijfel, dat de grote en minder rumoerige
meerderheid der Franse katholieken het volstrekt niet met deze bewegingen eens
is en haar veroordeelt als een ‘défaitistische’ campagne, zo niet als een duistere,
communistisch-geïnspireerde machinatie. Een blad als La France Catholique is een
werkelijke tegenpool van de T.C. Het dagblad La Croix, dat overigens nogal de
gulden middenweg bewandelt en dus wel tamelijk karakteristiek geacht kan worden,
heeft steeds Frankrijks ‘cause juste’ in Algerije verdedigd. Voorts is er de M.R.P.
en de door haar gedirigeerde organen, die steeds met hart en ziel de officiële
Algerijnse politiek hebben gesteund.
En het is op zeer degelijke gronden, dat zij Frankrijks ‘cause juste’ verdedigen.
Frankrijk verdedigt in Algerije niet alleen maar belangen, doch onbetwistbare en
onschendbare rechten. Algerije's bestemming is reeds sinds 1830, d.i. sinds ruim
125 jaar. met die van Frankrijk verweven, en wel op heel wat intiemer wijze dan ooit
het geval was met de (inmiddels onafhankelijk geworden) nabuurlanden Marokko
en Tunesië. Beide laatstgenoemde landen waren protectoraten, en wel resp. sinds
1911 en 1881, terwijl Algerije (sinds 1947) een integraal onderdeel van Frankrijk
vormt. Alle Algerijnen bezitten de Franse nationaliteit, zodat constitutioneel gezien,
de opstand inderdaad een zeer ernstige daad is. Zeker, de zg. ‘gelijkheid’ voor de
wet van Arabische en Europese inwoners van Algerije is meer fictie dan werkelijkheid,
iets wat de Franse regering thans ook wel inziet. Hier zijn drastische hervormingen
nodig. Maar de eis van absolute onafhankelijkheid, welke de opstandelingen stellen,
is daarom niet minder verwerpelijk, - ook op nog andere gronden. Er is b.v. het zeer
belangrijke feit, dat van de tien miljoen inwoners van het huidige Algerije er ruim
één miljoen (Europese) Fransen zijn, die vaak al sinds vele generaties daar gevestigd
zijn en voor wie Algerije in werkelijke zin het vaderland is. Het is niet zo absurd om
Algerije het Noordafrikaanse Frankrijk te noemen. Geen enkel land is zo volkomen
verfranst als Algerije. De omstandigheden leenden zich daartoe ook. In 1830
woonden er in dit gebied ternauwernood 2 miljoen mensen, verspreide stammen,
tussen wie generlei nationale band bestond. Marokko had zijn sultan, Tunesië zijn
bey, die beiden, ook tijdens de Franse overheersing, als nominale gezagsdragers
bleven fungeren. In Algerije heeft nimmer enig nationaal verband bestaan, en als
er vandaag in Algerije een nationalisme bestaat dan is dit van zeer recente
oorsprong.
Dit alles zijn zeer zwaar wegende argumenten, die een stevige basis vormen voor
de grote lijn van het tot dusver gevoerde regeringsbeleid. In geen geval is in te zien,
hoe deze politiek - voor zover die weigert Algerije zonder meer onafhankelijk te
maken - in strijd zou komen met de leer van de Kerk over de kolonisatie. En dit
laatste schijnen toch sommige Franse katholieken, althans implicite, te willen
beweren. Zeer terecht heeft o.a. kardinaal Feltin, in een aan Algerije gewijde
toespraak voor de Parijse parochiecomités, daaraan herinnerd. Hij wees er uitvoerig
op, dat, volgens de leer van de Kerk, kolonisatie dienstbaarheid betekent, die erop
gericht is het gekoloniseerde land tot zelfbestuur en volledige ontplooiing te brengen.
Maar op datzelfde moment komt een andere kwestie in het geding, zo zeide de
kardinaal zeer terecht: ‘De Kerk verklaart, dat ware kolonisatie.... banden schept,
die door de noodzakelijke emancipatie
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niet verbroken kunnen worden. Zoals iedere dienstbaarheid, zoals iedere plicht, zo
is ook de kolonisatie bron van rechten....’ (Vert. Kath. Archief, 25 mei 1956).
Frankrijk verdedigt hier dus wel degelijk een ‘cause juste’, - hoeveel fouten ook
gemaakt zijn. Op rechtsgronden kan men niet beweren, dat Frankrijk Algerije
7)
onafhankelijk zou moeten maken. Op economische gronden evenmin . Kenmerkend
is ook, dat een zo fel anti-kolonialist als Nehroe heeft toegegeven, dat het Algerijnse
vraagstuk niet zo maar een koloniale kwestie is. Even karakteristiek is, dat de Franse
communistische partij aanvankelijk de Algerije-politiek van de regering heeft
gesteund, het kennelijk niet aandurvend een zó evident anti-patriottische houding
aan te nemen.
Wat nu de kwestie van de ‘tortures’ betreft, men krijgt inderdaad de indruk, dat
handige communistische manoeuvres hieraan ten grondslag liggen, die erop uit zijn
8)
Frankrijk uit Noord-Afrika te verdrijven . Er is hier sprake van een schromelijke
generalisering van incidentele feiten, waarover gefluisterd werd. Het is typerend,
dat sinds de regering-Mollet onlangs een commissie van onpartijdige en a-politieke,
integere mannen gevormd heeft, die tot taak heeft om in volledige onafhankelijkheid
alle beschuldigingen die bij haar worden ingebracht te onderzoeken, de campagne
een plotseling einde heeft gevonden. Zeker, er zijn verwerpelijke dingen gebeurd zeker ook, doordat men geconfronteerd is met een volstrekt scrupelloze vijand doch nimmer zijn deze dingen officieel getolereerd. Trouwens, het feit, dat de
campagne überhaupt kon ontstaan, vormt reeds een genoegzaam bewijs van het
feit, dat de Franse opinie e.e.a. voor ontolerabel houdt.
Het is ook in deze geest, dat kardinaal Feltin onlangs over deze kwestie uitvoerig
stelling nam. ‘Er is veel gepraat over martelingen’, zo zei hij, ‘en zeker hebben die
soms plaats gevonden.... Het opperbevel heeft deze excessen nimmer getolereerd
en tal van sancties zijn op de schuldigen toegepast. Doch men heeft de nadruk
gelegd op de fouten, die gemaakt zijn, maar zelden heeft men over deze sancties
gerept.... Ons leger voert in Algerije een taak van pacificatie uit.... het geeft zijn
uiterste krachten. Bij duizenden worden de soldaten onderwijzer en onze officieren
van gezondheid wijden zich onvermoeid aan de gehele bevolking. Al dit weldoende
werk wordt niet voldoende benadrukt.... Ik verdedig generlei politiek als ik dit zeg.
Ik zeg dit ook niet slechts als ordinaris van de strijdkrachten doch tevens als Frans
bisschop, die wenst, dat recht gedaan worde....’.
Anderzijds heeft het Franse episcopaat verschillende malen een verklaring over
Algerije uitgegeven, waarin de nadruk gelegd werd op bepaalde beginselen, die
misschien wel eens door sommigen vergeten werden. Voor het laatst d.d. 14 maart,
bij gelegenheid van de plenaire vergadering van het episcopaat, gaven de kardinalen
en aartsbisschoppen een verklaring uit waarin o.a. gezegd werd: ‘.... Dit smartelijke
conflict.... leidt ertoe, dat sommigen soms totaal de eerbied jegens de menselijke
persoon vergeten, terwijl anderen het slachtoffer worden van verwarringen en twijfels,
zodat zij tenslotte zelfs de elementaire plichten jegens het vaderland uit het oog
verliezen....’. Deze laatste zinsnede was ongetwijfeld mede bedoeld voor die jonge
soldaten, die, zich beroepend op

7)
8)

Aldus de huidige Tilburgse Rector prof. dr. J.J.J. Dalmulder in De economische problematiek
van Algerije, uitg. Stenfert Kroese, Leiden.
Idem prof. Marcel de Corte in La Libre Belgique d.d. 1 mei jl.
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wat zij hun ‘christelijke geweten’ noemden, meenden te moeten weigeren - zoals
werkelijk enige malen gebeurd is - naar Noord-Afrika te vertrekken. Doch daarnaast
waarschuwde het episcopaat, dat ‘.... allen en iedereen zich moeten herinneren,
dat het nimmer geoorloofd is om, ook al betreft het een goede zaak, intrinsiek slechte
middelen te gebruiken....’. Deze laatst geciteerde zinsnede, die overigens zeker niet
de eerste uitspraak van het episcopaat in deze geest was, vormde ongetwijfeld de
aanleiding tot de bittere opmerking, die Mendès-France korte tijd later op een congres
van de radicale partij maakte: dat het tijdens de Derde Republiek wel niet gebeurd
zou zijn, dat de bisschoppen aan de regering een lesje in menselijkheid gaven....
Het lag enigszins in de aard van dit artikel om méér de nadruk te leggen op de
uitzondering dan op de algemene regel. De lezer late er zich niet toe verleiden te
veronderstellen, dat geheel Frankrijk door defaitisme zou zijn aangevreten. Men
moet niet vergeten, dat de overgrote meerderheid van het Franse publiek met
voorbeeldige discipline en waarlijk patriotisme de rampzalige strijd in Algerije
aanvaardt. Het is slechts een rumoerige, erg linkse minderheid, die Frankrijks ‘cause
juste’ in twijfel trekt. Het is ongelukkig, dat hierbij ook christenen zijn, zoals b.v. ook
Mauriac, die wij nog niet noemden, maar die met zijn artikelen in L'Express schijnt
te willen bewijzen, dat de ‘rechtvaardigheid’ (dat grote woord) en de ‘gelijkheid’ en
alle grote idealen van de mensheid ten allen tijde geïncorporeerd zijn geweest in
‘la gauche’.
In het kader van dit artikel was het ternauwernood mogelijk in te gaan op de aard
en de inhoud van de concrete problemen, zoals die zich op het ogenblik in Algerije
stellen. Misschien zullen wij de gelegenheid hebben om in een volgend artikel (na
een thans voor de deur staand persoonlijk bezoek aan Algerije) hierop nader terug
te komen.
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Literaire kroniek
Het cynisme van Willem Elsschot
F. van Vlierden
Naar aanleiding van Willem Elsschot, Verzameld Werk. - P.N. van Kampen
en Zoon N.V., Amsterdam, 1957, 750 pp., f 14.90, Fr. 220. Wij citeren
deze uitgave.
Maar doodslaan deed hij niet, want tussen Droom en Daad
staan wetten in de weg, en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

DAT het cynisme een afreageren is van een gekwetste overgevoeligheid, kan men
reeds opmaken uit Elsschots eigen uitlatingen over zijn sentimentaliteit, maar spreekt
al even duidelijk uit de evolutie die zijn moederlyriek heeft doorgemaakt. Bij de
aanvang erg romantisch van toon en stroef van vorm (1902-1904) krijgt ze even
later een échter accent (1907) waarin reeds de ironie doorsijpelt welke geleidelijk
een cynische aciditeit vertoont (1908). Het cynisme, een alibi voor de ontgoochelde
romanticus? Is het ooit anders geweest? Men kan aan de romantische vertroeteling
van eigen leed ten onder gaan, gelijk de Werthers, de madame Bovarys. Brizard
uit Villa des Roses vindt voor zijn overspanning geen andere uitkomst dan zich voor
de kop te schieten. Maar dat is een theatraal en onecht gebaar, en lost niets op. Er
bestaat een ander middel om de romanticus in zich te vernietigen: men isoleert hem
‘uit’ zichzelf, men maakt er zich van los, en in een schematiserend intellectueel spel
onttakelt men het gewraakte deel - de Laarmans - van zijn eigen gespleten ik. Men
kan ook aan Sjaalman denken.
In zulke objectivering van de gevoelsmens-in-zich lijkt Elsschot wel de voornaamste
aansporing tot schrijven te hebben gevonden. Dit mag men nogal geredelijk afleiden
uit de vaststelling dat Frans Laarmans sedert Lijmen nooit meer uit zijn werk
verdwijnt. Het begint al in Ontgoocheling eigenlijk. ‘Laarmans heet je, is 't niet?’
(141) vraagt de directeur aan het arme klerkje Kareltje de Keyzer (heet Elsschot
niet de Ridder?). In Lijmen, Het Been, en in Kaas bestaat er geen twijfel omtrent
zijn identiteit: ‘Frans Laarmans, klerk bij de General Marine and Shipbuilding
Company, daarna weder klerk’. In Tsjip (en De Leeuwentemmer) is hij het ook, en
daar wordt hij duidelijk met Willem Elsschot zelf geïdentificeerd. In Pensioen en Het
Tankschip herkennen wij hem alleen omdat anderen hem bij zijn voornaam, Frans,
noemen. En in Het Dwaallicht laat Elsschot ons nog een ogenblik in angstige twijfel
omtrent zijn identiteit, maar stelt ons onmiddellijk gerust: ‘Kom binnen, mijnheer
Verbruggen. Hier ziet u beter, en wat vragen zij?’ - ‘Ze neemt me nu al dertig jaar
voor een ander en nu is het de moeite niet meer waard om haar nog te zeggen dat
ik Laarmans heet’ (692). Het quiproquo is hier net het omgekeerde van dat in
Ontgoocheling, welk boek niet alleen daarom een tegenhanger is van zijn laatste
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werk. De vaagheid zelf van Laarmans' identiteitskaart en de onstandvastigheid van
de omtrekken van zijn persoon geven te denken. Veeleer dan een concreet
personage is hij een ‘état d'âme’ van de auteur zelf. De romantische gespletenheid
wordt door de cynicus verbreed tot een werkelijke splitsing in verschillende
personages, en blijkbaar met het doel om de romantische Schwärmer te confronteren
met zijn tegendeel: Sjaalman ontmoet Droogstoppel, gelijk ook Laarmans Boorman
ontmoet. De gespletenheid tussen ‘Droom en Daad’ welke de dichter Elsschot aan
den lijve heeft ondervonden wordt geobjectiveerd in de kloof tussen de weemoedige
dromer Laarmans en de ondernemende, daadvaardige Boorman.
De ontmoeting Laarmans-Boorman wordt verteld in Lijmen (1923). De opvallende
gelijkenis met de ontmoeting Sjaalman-Droogstoppel, ook twee oude studiemakkers,
hoeft nog niet te doen denken aan rechtstreekse beïnvloeding, veeleer aan een
nogal similaire instelling van beide auteurs tegenover het leven, welke overigens
ook merkelijke afwijkingen vertoont. Laarmans heeft zijn idealistische dromen de
rug toegekeerd. ‘Doen ze daar nog aan?’ vraagt hij aan zijn kennis die spreekt over
idealisme. Boorman heeft hem inderdaad gemetamorfoseerd, de businessman heeft
hem geïntroduceerd in de moneymaking wereld van publicitaire bluf en chantage.
Wat had de schrijver met hem voor? Heeft hij de dromer, ontevreden over zijn
bekrompen burgerlijk baantje, een kans gegeven? Hij hoort er niet thuis. Hij lijkt
gearriveerd, maar hij vertelt alleen over de exploten van Boorman, waarvan hij
slechts een meeloper is, een schim.
Het Been (1938) is de voltooiing en de verklaring van Lijmen. Het is het verhaal
van Laarmans' decadentie. ‘Al die jaren had ik de spanning die de exploitatie van
ons tijdschrift medebracht, slechts verdragen omdat hij (Boorman) mij recht voor
zich uitjoeg’ (408). De romantische dromer is niet in staat gebleken zich metterdaad
te handhaven: ‘Boorman had mij opgetuigd, Boorman heeft mij afgetakeld. De naam
van Boorman zij geloofd’ (365). Optuiging, ontmaskeren, en aftakeling beschrijven
zijn typerend voor het antiromantisch cynisme, evenals de ‘ontluistering’ (409), welke
tot in zijn adresverandering tot uiting komt: na zijn ‘Boulevard du Japon 60’, dat in
niets hoefde onder te doen voor ‘Lauriergracht No. 37’ vinden wij Laarmans terug
in de ‘Verdussenstraat 70’.
Het is niet helemaal uitgesloten dat het idee van Het Been (1938) bij Elsschot is
opgekomen naar analogie van de curve van Laarman's carrière in Kaas (1933):
‘klerk, daarna koopman, daarna weder klerk’, een soort ‘readjustment’ dan. Alleszins
liggen er tien jaren tussen Lijmen en Kaas. Een minder gechargeerde Laarmans is
nu bevrijd van zijn antipode Boorman, die plaats gemaakt heeft voor een veel
humanere van Schoonbeke, en de evolutie verloopt anders: Laarmans keert, na
zijn mislukking, het zakenleven definitief de rug toe, om weer op te gaan in zijn
gezinsleven. Het slot luidt: ‘Brave beste kinderen. Lieve, lieve vrouw’ (480). Het
kaasavontuur is als een katharsis geweest, hij is genezen van zijn dromen van grote
daden, en verzoend met het klein-burgerlijk leventje in de huiskring. Kaas is aldus
een overgang van de businessroman Lijmen naar de familieroman Tsjip. Ook breekt
reeds een persoonlijker gevoelstoon door, die volledig zal triomferen in
laatstgenoemd verhaal. Elsschot is op weg naar een mildere levenshouding, het
cynisme is ironie geworden.
De ironie wordt humor in Tsjip (1934), een familieroman met veel bonhomie.
Elsschot vereenzelvigt er zich met Laarmans, en het alibi dat hij aan zijn
dubbelganger had verschaft in de zakenwereld is overbodig geworden. Indien
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het slot van een verhaal, zoals Elsschot schrijft, inderdaad het belangrijkste is en
er heel de economie van beheerst, dan valt daar wel een conclusie uit te trekken:
was het slot van Lijmen-Het Been een verzaken, in Kaas is het een verzoening, en
in Tsjip een triomfantelijke Lebensbejahung: ‘En mocht ik ooit mijn lieve vrouw
verliezen, dan trek ik naar Polen met pak en zak. Ik zal daar, als het moet, de
boodschappen doen en de schoenen poetsen en voor Tsjip als een hansworst op
mijn hoofd gaan staan. Want ik ben bereid afstand te doen van alles in ruil voor de
ademtocht van dat jonge leven, voor de geur van die ontluikende roos’ (538). Men
meent een vitalistische Walschap te horen, of de levensdronkenheid van
Timmermans. Elsschot schrijft veeleer een vaarwel aan zijn cynisme dat hem tot
schrijven aanspoorde: ‘Ik ben weer eens overtuigd dat dit mijn laatste geschrijf zal
zijn. Het gaat immers niet aan, voor iemand die vrouw en kinderen heeft, zich telkens
af te zonderen, om de leden van zijn gezin en zijn eigen binnenste vanuit een hoek
te gaan bespieden en ze een voor een onder het mes te nemen.... En moet ik na
zo een geploeter niet telkens weer gluiperig in mijn huiskring plaats nemen, als een
die niets ontheiligt, die niets op zijn geweten heeft’ (538). Wij vinden in deze uitlating
de drie elementen van het cynisme weer: splitsing van zichzelf (en afzondering uit
eigen milieu), objectivering, ontheiliging, maar dan gezien door iemand die er van
afziet. Deze uiteindelijke stap zal van De Leeuwentemmer (1939), het vervolg van
Tsjip, een boek maken dat noch Prutske noch Kiki ook maar iets te benijden heeft.
Het is een getemperde jubel, de vreugde die gepaard gaat met het inzicht in de
problematische achtergrond van het menselijk geluk.
Pensioen (1937) is ook nog een familieroman, maar betekent toch reeds een
terugkeer tot een wrangere ironie. Er is geen Tsjip meer om Laarmans-Elsschot
met zijn burgerlijk leventje te verzoenen. Er is nog de sympathie voor de jonge
Alfred, wiens belangen hij verdedigt tegen een groepje om kleine voordelen kuipende
familieleden, maar die stelt hem ‘tegenover’ zijn milieu. Er is een nieuwe breuk
gekomen in de eenheid, zijn blijmoedige levenslust, die tot uiting komt in zijn
verhouding tot de jongen, staat naast de hekelende spot waarmee hij opnieuw de
maatschappij te lijf gaat. Er zit zowaar jovialiteit in de schouderklop waarmee hij
Alfred het leven in stuurt: ‘Zet gerust uw pet wat schuin, fluit een vrolijk deuntje voor
uw fornuis’. Van de andere personages distancieert hij zich echter volledig en geeft
ze collectief ontslag à la manière de Multatuli: ‘Grote Raad, uw laatste Miserere is
gezongen, val uiteen’.
De ironie brengt dit laatste werk op het psychisch niveau van Kaas, en het zal
wel niemand verwonderen dat Het Been (1938) juist in deze tijd aan Lijmen een
wending komt geven, die precies overeenstemt met de curve van Kaas. Maar
daarmee verschuift Elsschot weer naar de objectieve scherpte van de cynicus. Is
het daarom dat Het Tankschip (1941) het verwijt moest trotseren dat het een
duplicaat was van Lijmen? Niet alleen naar de vorm, maar ook naar de conceptie
en de geest stemt het werkje er nogal mee overeen. Heeft die gelijkenis niet een
beetje het essentieel onderscheid tussen beide werken over het hoofd doen zien
met betrekking tot de positie van Laarmans, waar we verder op terugkomen, n.l.
dat die voor Elsschot zo belangrijke figuur van het kernverhaal naar de kadervertelling
is verhuisd? Dit onderscheid maakt duidelijk dat Elsschot niet zonder meer weer in
zijn aanvankelijk cynisme is verstrikt geraakt, maar dat hij op weg is naar een
sceptische ironie, waarmee zijn laatste schets blijkbaar zijn loopbaan besluit.
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Het Dwaallicht (1947) voltooit de curve van schrijvers loopbaan. Er zit iets schrijnends
in het dolen van Laarmans door de grauwe Antwerpse straten, op zoek met drie
Oosterlingen naar de onvindbare schone. Deze tocht is wel de laatste versie van
zijn evasieverlangen en zijn ontsnappingsdroom. Tenslotte wordt zijn droom
weergegeven door de illusie. Begon Laarmans' carrière met ‘Een Ontgoocheling’
ze loopt uit op een vrede nemen met de be-goocheling: ‘En misschien is het beter
zo, want nu rest mij van Maria ten minste de illusie, terwijl toch een droom die
werkelijkheid wordt, als water door de vingers vloeit’ (711). De illusie is beter dan
de droom, ze bevat geen uitnodiging meer tot de daad, maar ze verzoent Laarmans
met zijn bekrompen bestaan: ‘En nu vooral niet gaan kniezen, en niet meer naar
Bombay, niet meer op zoek naar het nestje van Fathma, maar gauw terug naar huis,
naar mijn krant om weer plaats te nemen in de kring van die waar ik aan gebonden
ben en die mij vervelen, onuitsprekelijk’ (722).
De aanvankelijke kloof tussen Droom en Daad is nooit gedempt, behalve misschien
in Tsjip, maar tenslotte moet zelfs die droom, welke nog noopt tot de daad, het
afleggen tegen de illusie, die de in zijn grauw bestaantje berustende tot niets meer
verplicht.
Het zou wonder zijn, indien de evolutie van Elsschots cynisme: ontgoocheling cynisme - ironie - humor - ironie - cynisme - begoocheling, zonder verband was met
de eigenaardige structuur van zijn novellen. Lijmen, Het Been, Tsjip, Het Tankschip,
zijn op hetzelfde stramien geweven. Telkens hebben wij een verhaal, dat omlijst is
door een raamvertelling. De binaire structuur van zulk een kunstwerk biedt aan de
gespleten psyche van de cynische kunstenaar een ideaal terrein tot ontplooiing.
Elsschot staat hierin overigens niet alleen, ook Multatuli heeft van een gelijksoortig
procédé gebruik gemaakt om zijn sarcasme af te reageren. In het perspectief van
de cynicus (en van de sarcast) zijn wellicht drie personages van belang: de
schrijvende ik-persoon (Elsschot-Multatuli), de dubbelganger waarvan hij zich
losmaakt en waardoor hij zich bevrijdt (Laarmans-Sjaalman), en diens antipode
(Boorman-Droogstoppel). Een belangrijk onderscheid blijft natuurlijk, dat de
aggressieve sarcast meer belang zal hechten aan de karikatuur van Droogstoppel
dan aan de miserabele figuur van Sjaalman, terwijl de veeleer zelfbespottende
cynicus daarentegen meer aandacht zal besteden aan de mislukkingen van
Laarmans dan aan de exploten van Boorman. - De dubbele handeling, te danken
aan het niveauverschil tussen de raamvertelling en het kernverhaal is een dankbare
stijlformule waarin de splitsing tussen de ik-schrijver en zijn romantische schaduw
haar beslag kan krijgen: de eigen subjectieve levenssfeer van de schrijver in de
raamvertelling staat naast en tegenover een objectief verhaal, waarin hij zijn
dubbelganger kan confronteren met zijn tegendeel, in een milieu dat hem slechts
het bewustzijn kan bijbrengen van zijn onmacht tot aanpassing. Elsschot heeft zelf
de mogelijkheden van ‘eenzelfde standaardskelet’ en ‘eenzelfde geraamte’ (416)
voor diverse verhalen ingezien, zodat we gerust zijn procédé van de raamvertelling
mogen onderzoeken.
Ontgoocheling (1914) is een gewoon verhaal. Het is met De Verlossing het enige
werk dat tot de normale verhaaltrant van Villa des Roses (1910) behoort.
Chronologisch vormen deze drie werken de eerste periode van Elsschots oeuvre.
Lijmen (1923), met het vervolg Het Been (1938), is een raamvertelling. De verhalende
ik-persoon ontmoet Laarmans, die hem vertelt hoe hij carrière heeft

Streven. Jaargang 10

1054
gemaakt. Het omlijstend verhaal is erg summier aangegeven. De toehoorder, die
‘ik’ heet, is vrijwel een schim. Hij heeft juist volume genoeg om de afstand, die hem
van Laarmans scheidt, aan te tonen: hij is iemand ánders, luistert geinteresseerd,
en bedankt feestelijk voor het aanbod van Laarmans om een zelfde leven te
beginnen. De tegenstelling kon moeilijk scherper, maar dat is ook het enige wat ‘ik’
er komt doen. Hij bevestigt door zijn aanwezigheid de splitsing tussen de schrijver
en Laarmans, en de afstand die schrijver in acht neemt tegenover zijn afgesplitste
romantische persoonlijkheid, om ze dan perfect gevoelloos te onttakelen.
Kaas (1933) werd hierboven reeds getypeerd als een overgangsroman. Het boek
heeft nog wel een inleiding, waarin Elsschot over ‘stijl’ handelt, maar deze werd er
slechts in latere uitgaven aan toegevoegd. Er is geen omlijsting van waaruit een
ik-persoon luistert naar Laarmans' verhaal. Het ik van Laarmans wordt er niet gesteld
tegenover het ik van de schrijver. Er is geen aanduiding meer van een splitsing,
maar evenmin kan men beider persoonlijkheid vereenzelvigen, zoals dit uitdrukkelijk
zal geschieden in Tsjip. Door een te concrete aanduiding van een splitsing of een
identificatie zou een raamvertelling juist het vlottend karakter van deze
overgangsroman hebben geschaad.
In Tsjip (1934) brengt de omlijsting precies de bevestiging van de vereenzelviging
van Laarmans uit het kernverhaal met de ik-persoon uit de randvertelling, Elsschot
in hoogsteigen persoon. In een voor- en nawoord (‘Achter de schermen van Tsjip’)
geeft Elsschot zichzelf volkomen bloot als de ik-persoon omtrent wiens identiteit de
raamvertelling van Lijmen en Het Been ons nog in twijfel had kunnen laten. Behield
die daar nog iets schimachtigs, nu is het Elsschot zelf in alle openhartigheid. Dit
laat zich ook verklaren. Slechts wanneer de ik-schrijver zich weer met Laarmans
heeft verenigd, en de eenheid van zijn persoonlijkheid hersteld heeft, kan hij volledig
zichzelf zijn. Elsschot = ik-schrijver + Laarmans, dat is het psychologisch wonder,
dat het levensoptimisme van Tsjip mogelijk maakte en verklaart. De humor vervangt
het cynisme op het moment zelf dat de gespletenheid, ja, de materiële splitsing in
Elsschots persoonlijkheid wordt opgeheven. Hoe anders geeft Multatuli zich tenslotte
bloot: die jaagt zijn figuranten weg, laat ze resp. in koffie stikken, en neemt zelf de
pen op om in zijn boek binnen te treden als de sarcastische wreker. Elsschot
daarentegen, verzoend met zijn Laarmans en met het leven, roept zichzélf toe:
‘Schei uit vent. Zet dat kind in zijn stoel, en laat die tekst met vrede’ (548). Zo treedt
hij de roman uit (!), en het leven in. De humor in tegenstelling met het sarcasme
bewerkt een volledige en exclusieve bekenning tot het leven.
De Leeuwentemmer (1939), het schone vervolg van Tsjip, is in briefvorm
geschreven, alibi voor de romancier, die voor het leven heeft geöpteerd en zijn eigen
- aanvankelijk wérkelijke - brieven tot een boek verwerkt. Zo lijkt de briefvorm die
men dit werk verweten heeft, psychologisch helemaal begrijpelijk en verantwoord.
Pensioen (1937) is, evenals Kaas, maar nu in dalende lijn, een - ironische overgangsroman, en moet evenals Kaas de te strakke omlijsting van een
raamvertelling ontberen. De humor van Tsjip is hier weer verzuurd, en een
vernieuwde scherpe kritiek op de maatschappij treedt aan de dag. Precies op dat
moment komt Het Been (1938) Lijmen voltooien, door er een ondergang aan te
koppelen gelijk die welke in Kaas wordt voltrokken. Dit aanknopen bij Lijmen verklaart
het weeropnemen van de formule van de raamvertelling.
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Er is inderdaad wel iets voor te zeggen dat Het Tankschip (1941) het juist hieraan
te danken heeft dat het weer een raamvertelling is. Maar het beantwoordt toch ook
aan de behoefte van Elsschots psychologie op dat ogenblik. Weer is er een strakke
scheiding nodig tussen een objectieve kritiek op de maatschappij, en de eigen
gemoedswereld. Het kernverhaal zit weer vol koel destructief cynisme, en vanuit
de omlijsting luistert een geïnteresseerde toeschouwer, die zijn eigen gevoelswereld
afzondert. Het zwijgen dat hij bewaart, nadat het kernverhaal uit is, werd hem door
de kritiek verweten, maar beklemtoont hij daarmee juist niet de afstand die hij in
acht neemt tegenover praktijken waarin natuurlijk Boorman weer verwikkeld zit. Men
heeft dit verhaal van Elsschot ook nog verweten dat het te zeer een repliek was van
Lijmen, en het heeft er ook wel wat de schijn van. Toch is er een essentieel verschil,
in de persoonlijke situatie van Laarmans. In tegenstelling met Lijmen is Laarmans
nu zelf de luisterende ik-persoon, hij is de buitenstaander die naar de
Boorman-exploten luistert, hij bevindt zich aan de andere kant van de barrière. Zo
staat, bij een opvallende overeenkomst in de compositie tussen beide werken, Het
Tankschip aan het einde van een evolutie die met Lijmen een aanvang had genomen:
Elsschot is weer vergleden naar een wrangere kijk op het leven, doch
de-Laarmans-in-zich, die hij na een trage evolutie volledig in zijn persoonlijkheid
had geïntegreerd, heeft hij ten minste gered, en hij laat hem niet meer los. Deze
Laarmans is het tenslotte, die in het uiteindelijke Dwaallicht (1947) opteert voor de
illusie bóven de droom die hem zo dikwijls tot de daad en de mislukking heeft
gestuwd. Een sceptische ironie heeft het tenslotte toch nog gewonnen van het
cynisme.
De logica die er in heel de evolutie van Elsschots oeuvre zit, is zeker niet te danken
aan enig vooropgesteld idee, maar aan de onverbiddelijke eerlijkheid van de auteur,
die met een strikte economie in zijn middelen, de spanningen in zijn psyche wist uit
te drukken, en geleidelijk te vereffenen. Na voor de Weltschmerz (Villa des Roses)
een alibi te hebben gevonden in het cynisme (Lijmen-Het Been), en na het cynisme
te hebben gemilderd tot de zachtere spanningen der ironie (Kaas) welke hij overwon
door de humor, die de levensjubel mogelijk maakte (Tsjip) en de intense vreugde
(Leeuwentemmer), is Laarmans-Elsschot daarna weer vergleden naar een nieuwe
ironie (Pensioen) die hem zijn heil deed zoeken in de vervreemding tegenover de
brute realiteit (Het Tankschip), om tenslotte vrede te nemen met een passieve
levensaanvaarding, die de laatste droom opoffert voor de illusie (Het Dwaallicht).
De curve, opgang-ondergang, die in Elsschots meest typische werken zit, loopt
parallel, wie zal er zich over verwonderen, met de curve van schrijvers eigen
psychologische evolutie, zoals ze uit zijn verhaalkunst naar voren treedt. Men kan
die wending betreuren, want ironie en illusie zijn minder vruchtbaar dan humor en
droom. Slechts deze laatste houden nog een uitnodiging in tot het ontstijgen van
de eigen beperktheid. Zeker kan men in Tsjip de ‘gemiste kans’ zien, het moment
waarop de schrijver had kunnen ontsnappen aan de soms morbiede beperktheid
waarin het leven dat hij beschrijft verstrikt zit, maar misschien tekenen de
verscheidene fasen van zijn oeuvre alleen maar de levenscurve van de Laarmans,
die ons, mensen, overal als een schaduw volgt.
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Brief uit Wenen
Oostenrijk gelooft in zijn culturele zending
Dr. N. Greitemann
OVER het algemeen onderschat de Oostenrijker zich zelf, maar op één punt maakt
hij een uitzondering: hij gelooft namelijk onwrikbaar in zijn culturele zending. Dit
geloof werkt als een soort mythe met reële en historische ondergrond, het wekt niet
alleen dit zendingsbewustzijn op, maar spoort tevens tot inspanning aan om aan
die roeping te beantwoorden. Het is een postulaat, een imperatief, die tot prestaties
dwingt, zelfs al zouden deze resultaten - absoluut of relatief genomen - niet zo
uitzonderlijk zijn en al zou men misschien met recht kunnen beweren dat dit volk
op technisch gebied veel meer begaafd is. Maar de faam of de mythe verplicht en
dwingt tot culturele daden, die anders achterwege waren gebleven. Er zijn kort na
1945 meermalen stemmen in Oostenrijk opgegaan, die verklaarden dat die
zogenaamde culturele zending nonsens was, maar het geloof bleek sterker te zijn,
het geloof in de nog steeds doorwerkende kracht van het verleden. Zonder dit geloof
zou het kleine en gekortwiekte Oostenrijk alle hoop hebben opgegeven en niet
hebben gepresteerd, wat nu als hedendaagse realisering van die roeping wordt
beschouwd. Terwijl het opera-gebouw in puin lag, werd nog in de zomer van 1945
een nieuw ensemble in het leven geroepen, dat al dadelijk in het veel te kleine
‘Theater an der Wien’ optrad en dat reeds een jaar later op tournee naar het
buitenland ging, waar het uitbundig werd toegejuicht, op de eerste plaats door het
oververzadigde Zwitserland. Daar en elders werd dit optreden begroet als de
verrijzenis van de Phoenix, met andere woorden: de mythe werkte ook aanstekelijk
op het buitenland.
Wel is de glans van het verleden enigszins verbleekt en treedt de reproducerende
verfijning meer op de voorgrond ten koste van het creatieve vermogen, maar van
anemie kan geen sprake zijn, getuige het werk van Alban Berg, A. Schönberg, E.
Krenek, von Webern en Korngold, die allen Oostenrijkers zijn, al hebben zij hun
land vrij spoedig verlaten om in de vreemde meer waardering te vinden. De meest
begaafde, nog in Oostenrijk levende componist is de Blacher leerling Gottfried von
Einem (geb. 1918), die ook in het buitenland bekend is geworden o.a. door zijn
opera's ‘Dantons Tod’ (evenals Alban Berg's ‘Wozzeck’ ontleend aan Georg Büchner)
en ‘Der Prozess’, geïnspireerd door de gelijknamige roman van Kafka. Er wordt
door Oostenrijkers veel en ook modern gecomponeerd door F. Zischke, H. Jelinek,
E. Tittel, Joseph Marx, J.N. David en Anton Heiler, maar niet te overzien is de rij
van degenen die aan het oude beproefde vasthouden en die met een natuurlijk
gemak in alle mogelijke vormen en historische stijlen componeren. De directeur van
de ‘Volksopera’ te Wenen, F. Salmhofer, kan eigenlijk alles componeren, desnoods
op bestelling modern, maar ‘man spürt die Absicht und man ist verstimmt’. De
domkapelmeester van Salzburg, J. Messner, heeft tientallen missen en voor alle
dagen van het kerkelijk jaar motetten geschreven en men kan niet eens zeggen dat
het slecht is. De bovengenoemde A. Heiler is niet alleen componist, maar tevens
organist van
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wereldnaam, bovendien een van de meest gezochte dirigenten en een razend
knappe cembalist, die daarenboven men weet niet hoeveel andere instrumenten
bespeelt.
Ook het volk is in alle lagen ongelofelijk muzikaal, maar het voelt het meest voor
het oude en beproefde en kan zijn innerlijk verzet tegen het moderne slechts
langzaam en geleidelijk overwinnen. Na tien jaar lang de grootste financiële offers
te hebben gebracht kon de ‘Konzerthausgesellschaft’ tijdens het jongste festival
eindelijk constateren dat de moderne muziek ook bij een groot gedeelte van het
gezeten publiek tot doorbraak schijnt te komen. Maar als tegenhanger werkt het
andere concertgebouw in de ‘Musikverein’, dat de steun ondervindt van een veel
groter behoudsgezind stampubliek. De duurste en beste dirigenten en solisten
voeren hier met het Philharmonisch orkest grotendeels traditionele programma's
uit, waarvan de interpretatie overigens ongeëvenaard moet worden genoemd.
Evenals in andere landen dweept men ook in Oostenrijk met het nationale orkest
van de Wiener Philharmoniker. Er is zelfs bij de uitgeverij Frick een pompeus werk
verschenen onder de titel Das grosse Orchester, waarmee natuurlijk de Philharmonie
en niet de veel jongere en modernere Symphonie is bedoeld. Het publiek gaat zich
bij uitzondering te buiten in epitheta en het prijst vooral de fluwelen klank van de
strijkers, ondanks de individualiteit van ieder der spelers. Zelfs een kankeraar als
de schrijver Hans Weigel, die alles en allen in Oostenrijk becritiseert, schrijft in zijn
boek O, du mein Oesterreich, dat het Philharmonisch orkest misschien ‘niet het
best, maar beslist het mooist van alle andere speelt’. Dit staat weer gedeeltelijk in
verband met de dirigenten, waaraan Oostenrijk nog steeds geen gebrek heeft. Het
meest spectaculair blijft Herbert von Karajan, de tegenwoordige directeur van de
opera, maar tevens vaste dirigent van de Berlijnse Philharmoniker. Hij wil van de
Weense opera het grote Europese muzikale centrum maken, dat alleen de Scala
en de Metropolitan naast zich duldt; en wanneer de tekenen niet bedriegen schijnt
hij dit doel inderdaad te benaderen. Zijn voorganger K. Böhm werd ‘gewipt’, maar
is misschien fijngevoeliger en zeker een beter vertolker van Mozart en Richard
Strauss en beheerst ontegenzeggelijk een groter en ook moderner repertoire. Karajan
beschikt echter over bijna demonische krachten en bereikt ook met uiterlijke middelen
spectaculaire effecten. Dan is J. Krips weer teruggekomen en voorts zijn er nog
Moralt, Holireiser, Klobuçar en de jonge Märzendorfer en Gabriel. Zij allen en vooral
Böhm en Krips hebben de nu algemeen aanvaarde nieuwe Mozart-interpretatie
gecreëerd en tevens de muzikale wereld weer doen geloven aan de waarde van
het werk van Richard Strauss.
Niet onvermeld mag het stampubliek blijven dat men vooral op de staanplaatsen
in de twee concertgebouwen en in de opera moet zoeken. Deze veelal jonge, maar
ook oudere toehoorders weten inderdaad meer van muziek af dan het gehele parket,
het parterre en de elegante bezoekers in de loges. Voor dit soort kenners heeft men
op de tweede galerij van de opera voor de zijplaatsen kleine afschermbare
leeslampen aangebracht, zodat zij daar de partituur kunnen meelezen, zonder veel
van het toneel te zien, maar dat stoort hen niet. Dit publiek is wel niet bevooroordeeld,
maar wel hard in zijn oordeel en wanneer dirigenten geloven dat zij met hen geen
rekening behoeven te houden, dan is de directie van een andere mening. Toen
kortgeleden bij de tweede bezetting van ‘Othello’ de rol van Jago eindelijk weer door
P. Schöffler werd gezongen, was het applaus op de staanplaatsen en op de galerij
bij open doek zo sterk en lang-
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durig, dat Karajan minutenlang moest wachten. Daarom was het inderdaad te doen,
want hij had Schöffler bij de eerste bezetting overgeslagen, maar nu is de zanger
terecht weer de eerste Jago. De Weense opera is dan ook geen stagione-, maar
een ensemble-theater met een rijk en afwisselend repertoire. Het is zo veelomvattend
dat bij voorbeeld tijdens het jongste festival van 21 dagen 20 verschillende opera's
werden opgevoerd, niet alleen van Mozart, Wagner, Beethoven, van de Italianen
(een enkele maal treedt de hele Scala op) en Richard Strauss, maar ook moderne
zoals ‘Wozzeck’, ‘Der Sturm’ van Fr. Martin en ‘Trionfi’ van Orff. Ondanks de lagere
honoraria zorgt de naam en de aantrekkingskracht van Karajan er voor dat het
ensemble trouw blijft, waaronder eerste zangeressen als Irmgard Seefried, E.
Schwarzkopf, Hilde Güden, Maria Reining, Jean Madeira uit Zuid-Amerika, H. Zadek,
Chr. Goltz, L. della Casa en de nieuwste ontdekking Leonie Rysanek, onder de
zangers Paul Schöffler, Erich Kunz, A. Dermota, Hans Braun, O. Edelmann, Kurt
Böhme, Julius Patzak en de jonge E. Wächtler. Toen de ster van de Scala, Maria
Meneghini Callas, voor één avond in Wenen een exorbitant hoog honorarium eiste,
zag de opera van haar medewerking af; zij bedelde daarna toch om een engagement
en stelde zich tevreden met slechts 25 schilling méér, maar Wenen bleef hard,
omdat het zich deze weelde kan veroorloven.
De bewering is misschien niet geheel ongegrond dat het muziekleven in Oostenrijk
alle andere culturele krachten als het ware schijnt op te zuigen. Dat bemerkt men
al dadelijk aan het beroemde Burgtheater dat nog altijd de grootste en beste
schouwburg van het Duitse taalgebied moet worden genoemd, maar dat te veel van
zijn roem leeft. Het heeft een goede directie (dr. A. Rott en prof. F. Schreyvogel) en
een interessant, niet al te modern, grotendeels ‘klassiek’ repertoire; ook beschikt
het over een uitmuntend ensemble, maar met uitzondering van Werner Krauss,
Oskar Werner, Alma Seidler, Josef Meinrad en misschien Raoul Aslan heeft geen
van de eerste spelers een internationale naam. Wel bekend zijn Paula Wessely,
alsmede haar man en haar zwager Attila en Paul Hörbiger of Hans Moser, maar die
bekendheid is aan de film te danken en niet aan het Burgtheater waar zij optreden.
Toch wordt er voortreffelijk gespeeld, met een dictie en een intonatie die nog terecht
de erenaam ‘Burgtheater-Duits’ verdienen. Daarom trekken gastvoorstellingen in
Duitsland volle zalen, maar somtijds kan men toch de vraag te horen krijgen: ‘Is dat
nu het beroemde Burgtheater?’ En ook die vraag is gemotiveerd, want de laatste
vonk ontbreekt om er een evenement van de eerste grootte van te maken. Het is
alles smaakvol, afgewogen, maar niet sensationeel; het vertoont veel overeenkomst
met het optreden van de ‘Comédie française’, doch men raakt niet van zijn geestelijk
stuk zoals bij de opvoeringen van de inmiddels overleden Jouvet of nu nog van een
Gründgens. De Oostenrijkers, die nu eenmaal meesters zijn in de zelfverdediging,
verklaren dat zij voorstanders zijn van het maatvolle en het evenwichtige, vergetend
dat hier de gevaarlijke overgang ligt naar het middelmatige.
Toch kan men hier ook ontdekkingen doen, waaraan echter in Oostenrijk minder
ruchtbaarheid wordt gegeven dan elders. Het wordt bij voorbeeld langzamerhand
tijd dat ook het buitenland zijn afwijzend oordeel herziet over Grillparzer, die men
praktisch alleen kent uit zijn ‘Ahnfrau’ en ‘Wehe dem der lügt’, terwijl er toch schatten
van dramatische kunst verborgen liggen in zijn ‘Ottokar’, vooral echter in zijn
‘Bruderzwist im Hause Habsburg’ en in ‘Der Traum ein Leben’. Nog minder bekend
zijn de werken van twee typische Oos-
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tenrijkse toneelschrijvers Ferdinand Raimund (1790-1836) en Johann Nestroy
(1801-1862), die indertijd voor de zogenaamde ‘Vorstadtbühnen’ schreven en daar
ook zelf optraden en wier werken nog steeds met groot succes - ook door het
Burgtheater - worden opgevoerd. Wanneer de buitenlander zijn eerste bevreemding
over zoveel onbezwaarde natuurlijkheid en kinderlijke fantasie heeft overwonnen,
ontdekt hij bij voorbeeld in ‘Der Bauer als Millionär’, in ‘Der Verschwender’ en vooral
in ‘Der Alpenkönig’ van Raimund staaltjes van diepe, ongecompliceerde
levenswijsheid en van gezonde volkshumor, die het nog altijd ‘doet’. Een nog
sterkere, dikwijls zelfs moderne indruk maken de blijspelen van Nestroy, zoals ‘Der
Zerrissene’, ‘Einen Jux’, ‘Lumpazivagabundus’ en vooral ‘Das Haus der vier
Temperamente’, dat Thornton Wilder rechtstreeks heeft geïnspireerd. Van hieruit
worden de latere Oostenrijkse volksstukken niet alleen van Anschütz, Schönherr,
maar ook van Schnitzler en in het bijzonder ‘Der Schwierige’ en ‘Der Unbestechliche’
van Hofmannsthal begrijpelijk. In vergelijking hiermee schijnt de tegenwoordige
literatuur arm te zijn, want de enige toneelschrijvers van wezenlijke betekenis zijn
Zuckmayer en Fritz Hochwälder, de schrijver van ‘Das heilige Experiment’, van
‘Donadieu’ en van de jongste gedramatiseerde legende ‘Die Herberge’, die als een
van de weinige wereldpremières door het Burgtheater werd opgevoerd. Waar zijn
de tijden van Anzengruber, van de bovengenoemden, van een Wildgans, Hermann
Bahr en Hofmannsthal die drama op drama schreven of in het laatste geval libretto
op libretto voor een opera? Ofschoon de Oostenrijkse kritiek over het algemeen
een fijn zintuig heeft voor onvolkomenheden, schijnt zij deze lacune bijna niet te
bemerken. Tot 1950 schreef bijna iedere criticus over de toneelcrisis en over het
gebrek aan belangstelling onder het publiek. Men dacht toen dat de lage honoraria
er de oorzaak van waren, maar intussen heeft zich ook in Oostenrijk het economische
‘wonder’ voltrokken, doch nog altijd klaagt men terecht over een toneelcrisis, die
niet van financiële, maar van qualitatieve aard is, want nu zijn alle voorstellingen
uitverkocht, maar het repertoire is onbevredigend vooral door het ontbreken van
moderne Oostenrijkse werken. Daarom hebben de directies van de verschillende
Weense schouwburgen de zogenaamde ‘Weense Dramaturgie’ in het leven geroepen
om door samenwerking en coördinatie tot een speelplan van hogere qualiteit te
komen, waarin ook jongere schrijvers worden opgenomen. Uit de financiële crisis
is dus een qualiteitscrisis ontstaan, waarvan in Wenen de gebreken handig worden
verdoezeld door een smaakvolle, afgeronde en nooit gewaagde regie en een
gematigde mise-en-scène.
Nu wijst men er misschien niet ten onrechte op dat de muziek en de opera nieuwe
krachten hebben gekregen door het grote aantal talenten, die in 1945 uit
Tsjechoslowakije en andere Oostelijke gebieden moesten vluchten en in Wenen
een onderkomen vonden. In de literatuur echter schijnt het verlies van 1918 nu eerst
voelbaar te worden. Toen de monarchie opgehouden had te bestaan, volgde er
onmiddellijk een politieke, economische en financiële chaos, maar de letterkundige
krachten waren nog aanwezig en bleven aan het werk, zoals Werfel, Hofmannsthal,
Polgar, Beer-Hoffmann, Jakob Wassermann, Josef Roth, de bovengenoemde
toneelschrijvers en Richard Schaukal. De afbraak voltrok zich hier langzamer en
geleidelijk, voornamelijk door een voortdurend proces van substantieverlies. Tijdens
het autoritaire regiem uit de dertiger jaren werden de socialistische schrijvers tot
zwijgen gebracht; kort voor en tijdens 1938 emigreerde een aanzienlijk aantal Joodse
schrijvers en begaafde journalisten, waarmee er
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een definitief einde kwam aan het beroemde Weense feuilleton. Een zeer groot
verlies voor de literaire continuïteit betekende het vertrek van twee vooraanstaande
schrijvers, wier betekenis men eerst later heeft ontdekt: J. Musil van ‘Der Mann ohne
Eigenschaften’ en Hermann Broch, de schrijver o.a. van ‘Der Tod des Vergil’. Na
maart 1938 bleven de socialisten in de innerlijke emigratie en zagen hun rijen
vergroot door katholieken en nationale schrijvers. En ten slotte viel in 1945 ook nog
de rest van de nationaal-socialistische meelopers weg, zoals M. Jelusich en vooral
Josef Weinheber. Zodoende stond dan de nieuwe, zogenaamde ‘verloren generatie’
van jongeren voor het morele en financiële niets, zonder levend contact met de
vroegere. Met onovertroffen zelfopoffering heeft H. Weigel jarenlang naar jonge
talenten gezocht en er ook enkele gevonden. Gesteund door alle mogelijke subsidies
gaf hij hun de mogelijkheid om in de verschillende jaargangen van ‘Stimmen der
Gegenwart’ te publiceren, maar van al die talenten, die niets verdienden, zijn er
slechts een paar overgebleven die waardevol blijken te zijn: Ilse Aichinger, die naar
Duitsland vertrok, Christine Busta, een fijngevoelige schrijfster van lyrische poëzie,
en Christine Lavant, een eenvoudige boerenvrouw die ten onrechte in het buitenland
onbekend bleef. Maar intussen genoten ook de jonge schrijvers van de
hoogconjunctuur en de meesten van hen werden opgeslokt door de radio, verknoeid
door hoorspelen en voor altijd bedorven door het profijt van sensationele verhalen.
Tijdschriften die goed en actueel waren, zoals ‘Der Plan’ en ‘Das Silberboot’ moesten
al jaren geleden door gebrek aan belangstelling, geldmiddelen en geregelde
medewerking ophouden te verschijnen, zodat Oostenrijk op het ogenblik geen enkel
zuiver literair tijdschrift heeft, waarin de jongere schrijvers aan het woord kunnen
komen. In 1955 werd met ondersteuning van het ministerie van O., K. en W. het
orgaan ‘Wort in der Zeit’ opgericht, maar het is eerder een retrospectief tijdschrift
geworden, waarin men voornamelijk essays en overzichten, doch bijna geen
oorspronkelijk creatief werk publiceert. Een uitzondering vormt H. von Doderer, die
vooral in Duitsland bekend is geworden door zijn roman Die Studlhofstiege en kort
geleden door Die Dämonen, een werk van meer dan 1400 bladzijden. Hij is een
typisch Weense schrijver, een soort Oostenrijkse Proust, gedeeltelijk een leerling
van Musil, maar hij is de zestig al gepasseerd en wat erger is: hij wordt door de
jonge generatie vereerd en als een onnavolgbaar ideaal bewonderd. Natuurlijk kent
Oostenrijk nog andere schrijvers en vooral schrijfsters die hun vak verstaan, zoals
Paula Grogger, Maria Wied en Maria Grengg, maar ook zij behoren tot de oudere
generatie en wat hun uitstraling betreft kunnen zij bij voorbeeld niet vergeleken
worden met een Enrica von Handel Mazzetti. Een figuur als Aafjes of Lucebert is in
Oostenrijk eenvoudig ondenkbaar.
Met uitzondering van de muziek schijnt het land moe te zijn, te levenswijs, te
bezadigd en te gematigd. Op elk gebied zijn er misschien een of twee uitblinkers.
In de architectuur Cl. Holzmeister die de zeventig is gepasseerd en dan op enige
afstand gevolgd wordt door Boltenstern en F. Schuster, die ook niet tot de jongsten
behoren; in de schilderkunst Kokoschka, die sinds 1930 niet meer in Oostenrijk
leeft, gevolgd door de vijftigjarigen H. Boeckl, Dobrowski, S. Pauser en misschien
enigszins geëvenaard door enkele grafici van grote qualiteit, zoals A. Kubin, Fronius
en Thöny. Het lijkt wel alsof de ‘goede smaak’ alles heeft bedorven, zodat men zijn
heil zoekt in de produkten van de toegepaste kunst. Voor het overige is men
ongeveer twintig jaar te laat. Schuin tegenover de
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gerestaureerde opera heeft men een gebouw opgetrokken in de stijl van onze
Vijzelstraat uit de dertiger jaren; de jongeren schilderen in de trant van Picasso en
Chagall en slechts hier en daar durft men met metalen draden te experimenteren.
Doch misschien stellen wij aan een klein en tevens cultureel gehavend volk op grond
van zijn verleden te hoge eisen en is de bloei van het muziekleven al bewijs genoeg
van de creatieve krachten, terwijl op de overige gebieden toch telkens een paar
uitzonderlijke figuren grond genoeg bieden om niet aan de toekomst te twijfelen.
Volgens een bekende uitspraak uit de tijd van Maria Theresia ‘kommt Oesterreich
immer um eine Idee, ein Jahr oder eine Armee zu spät’. Het wonderlijke echter is
dat deze spreuk in Oostenrijk zelf is ontstaan. Zoveel zelfkennis en zelfcritiek is in
dit geval een kracht, vooral wanneer men bedenkt dat een volk gerust een stijl te
laat kan komen, wanneer het dertig jaar achterstand moet inhalen. Bovendien is ‘le
dernier cri’ nooit de laatste....
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Kunstkroniek
Evolutie naar de Moderne Architectuur
Huib Hoste
GEDURENDE mijn 75-jarig leven heb ik veel geschreven, hetzij op verzoek, hetzij
uit behoefte, en toch is het me vóór dezen nooit gebeurd verzocht te worden een
en ander over mezelf te schrijven. On aura tout vu! Ik beschouw dit als een soort
avontuur, en het avontuurlijke in het leven is voor mij steeds boeiend geweest. En
het is wel een wonder avontuur, gehuldigd te worden voor datgene wat u een halve
eeuw lang met de vinger heeft doen aanwijzen als een schurftig schaap, als een
hovaardige zot. Ja, ik heb altijd van het avontuur gehouden, bijgevolg ook van het
glorieus avontuur van een banket met 115 aanzittenden, wat mij is overkomen.
Sindsdien hebben velen mij met belangstellende vriendelijkheid gevraagd of deze
viering mij ook opdrachten aangebracht heeft. Het antwoord kan kort en goed zijn:
geen enkele opdracht natuurlijk, wel zeer veel nieuwsgierigheid. Mij werd dus van
verschillende kanten gevraagd: ‘vertel toch eens hoe gij architect geworden zijt en
hoe modern architect’. Gezien het herhaald aandringen van Streven geef ik toe een
en ander daaromtrent te vertellen, en mijn belangstellende vrienden enigszins
voldoening te geven.
Ik ben te Brugge geboren en sedert mijn achtste jaar vaderloos. Mijn moeder was
echter een buitengewone vrouw, die wonderen verricht heeft om haar drie kinderen
te laten studeren en een goede opvoeding te geven. Een Waals familielid, te Brugge
gevestigd, bracht mij liefde bij voor de letterkunde, en dit geschiedde - schrik niet met de toenmalige up to date Franse schrijvers Anatole France, Jules Lemaitre e.a.,
allen aanhangers van scepticisme en dilettantisme, waarvan ik, zestienjarige knaap,
doordrongen werd; later heb ik jaren moeten vechten om mij van de invloed ervan
te ontdoen. Die strijd heeft me, naar ik meen, later ongevoelig gemaakt voor de
noodlottige doctrines van Gide.
Er kwam gelukkig ook een sterke muzikale liefhebbers-opvoeding bij. Vanaf mijn
vijftiende jaar zongen wij thuis de koralen van Bachs Matheuspassie, werden alle
klassieke symfonieën vierhandig gespeeld, liederen en duetten van Brahms e.a.
gezongen; ik kende de kwintetten van Schumann, C. Frank, enz. Terzelfdertijd,
wellicht onder de invloed der Vlaamse beweging, had ik veel belangstelling voor
onze oude Vlaamse architectuur, waartoe onze relatie met Kan. Ad. Duclos veel
bijdroeg.
In de retorika moest ik beslissen over mijn verdere levensloop; het zou een of
ander kunstvak zijn, en na rijp overleg viel de keuze op de architectuur. Ik ging te
rade bij architect De Wulf, stadsarchitect te Brugge, die vroeger een Romeprijs
gehaald had. Bij een tekenmeester moest ik de klassieke orden tekenen, de lessen
volgen in de stedelijke academie, en na een vijftal maanden kon ik op zijn bureau
als tekenaar plaats nemen. Gedurende vijf maanden heb ik dus op commando de
Romeinse orden getekend, zonder één woord uitleg te krijgen over de vormen welke
ik natekende, hun verhouding, enz.; het ging in hoofd-
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zaak over de nu eens dunne, dan weer dikkere lijnen welke mijn trekpen kon
voortbrengen. Inmiddels hoorde ik echter gewagen van de architectuurlessen welke
Prof. L. Cloquet gaf in de Speciale Scholen der Gentse universiteit; zij moesten zo
boeiend zijn dat, toen ik mij als tekenaar bij De Wulf aanbood, ik vroeg en verkreeg
twee maal per week naar Gent te mogen gaan om die lessen bij te wonen. Ook die
dagen moest ik echter in de academie 's avonds aanwezig zijn.
Zowel in zijn cursus van architectuur als van geschiedenis der architectuur hoorde
ik Cloquet het geregeld hebben over de logica van de gotiek en het
tegenovergestelde bij de renaissance en de barok. Ik hoorde dus feitelijk te Gent
afbreken wat men te Brugge aanprees; ik verkoos de richting van Gent en bleef uit
de academie te Brugge weg, tenzij de avond dat De Wulf er een les van perspectief
kwam geven. Maar toen De Wulf eens een andere dag dan gewoonlijk kwam, kreeg
ik 's anderendaags de volle lading: ik zou verder trouw naar de academie gaan of
ik moest zijn bureau verlaten. Ik ging Cloquet raadplegen: of ik ook zijn praktische
cursussen van compositie kon volgen, en op bevestigend antwoord heb ik het Brugse
bureau vaarwel gezegd.
Bij Cloquet heb ik tenslotte veel geleerd, o.m. de waarde en de eigenschappen
van de verschillende bouwstoffen, de uitdrukking ervan en, dit zal wellicht menigeen
verwonderen, een afkeer voor het bouwen in historische stijlen. Er moest, zo
doceerde die goede meester, een eigentijdse nationale stijl komen; die diende echter
te groeien uit, aan te sluiten bij een vroegere uiting van nationale architectuur.
Aangezien de renaissance uit Italië ingevoerd was geworden, bleek hem de gotiek
onze laatste nationale architectuur geweest te zijn. Laten wij dus vrije gotiek maken,
zo doceerde hij, ook met de bouwstoffen van onze tijd. Dit was voor de tijd,
niettegenstaande de toen beoefende ‘modern style’, zeer vooruitstrevend; wanneer
ik, te Brugge gevestigd, deze theorie wilde toepassen, was ik er hoegenaamd niet
welkom. Om aldaar aanzien te krijgen moest men er in de oude stijl van een bepaald
jaartal ontwerpen. Toen ik er, nog sterk onder de invloed van Cloquet, de
St.-Jozef-kliniek bouwde, was de tolle algemeen. Ik heb er verder enkele huizen
gebouwd met gevels in verjongde Brugse stijl, enkele restauraties van oude gevels
ondernomen, wat ik met veel eerbied deed. Ook in de provincie bouwde ik enkele
woningen die ik alle als jeugdzonden beschouw en die meestal tijdens de eerste
wereldoorlog vernield werden.
In 1906 kreeg ik de opdracht om voor een groot winkelhuis in aanbouw te
Roeselare een gevel te tekenen.... in Perzische stijl! Zoiets gold destijds als een
soort publiciteit. Ik heb die cliënt kunnen overtuigen en de winkelpuien welke ik voor
Roeselare ontwierp - en sedertdien verbouwd heb, - beschouw ik nog steeds als
zeer goed voor die tijd, terwijl ik de rest van de gevel ook onder mijn jeugdzonden
rangschik.
In die tijd heb ik ook veel meubels ontworpen en enkele volledige interieurs; zij
waren verre familie van hetgene ik in The Studio en in Duitse tijdschriften zag, want
ik hield mij op de hoogte van de architectuurbeweging in het buitenland.
Toevallig ontmoette ik Jos Cuypers en in 1910 op de Brusselse
wereldtentoonstelling zag ik werk van de edelsmid Jan Brom. Mijn besluit was
genomen: ik zou eens gaan zien hoe de toestand in Nederland was. Ik trok mijn
stoute schoenen aan en ging gewoon bellen bij Berlage, bij De Bazel, bij Kromhout,
enz. om, nadat ik een en ander van hun werk gezien had, wat te praten met die
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wondere architecten die anders bouwden dan het in andere landen geschiedde. De
moderne gebouwen welke ik aldaar gezien heb, maakten op mij grote indruk - andere
onzer architecten hadden hetzelfde ondervonden, - zowel de strenge werken van
Berlage als de vuurwerk-architectuur van Kromhout. Geen wonder dat mijn
geneigdheid voor een moderne gotiek, die sedert lang verwaterd was, nu volledig
in het niet zonk, evenals mijn zoeken naar een meer tijdeigen ‘vormarchitectuur’.
De functie van het gebouw moest nu meer tot uiting komen. Geen wonder dus dat,
toen ik te Assebroek bij Brugge een landhuis moest bouwen, de invloed van Berlages
werk er duidelijk merkbaar was.
1914.... Daar breekt de oorlog uit en Jan Brom schrijft: ‘Je kunt zolang in mijn villa
te Bos en Duin wonen’. Zo'n oorlog kon toch niet langer dan een zestal maanden
duren. Wij hebben met dankbaarheid aanvaard. Dank zij goede vrienden vond ik
gedurende 9 maanden een tijdelijke betrekking als tekenaar op het bureau van een
rijksarchitect; ik heb er geleerd dat het gezegde van Thorbecke nog steeds gold:
‘kunst is geen rijkszaak’.
Het is in die tijd dat ik Dr. Jan Kalf leerde kennen en zo voor het eerst een
archeoloog ontmoette die even goed op de hoogte was van de nieuwe als van de
oude kunst en ze evenveel waardeerde; dat ik de fijne vrouw die Maria Viola was,
leerde kennen, evenals veel andere boeiende persoonlijkheden. Ik leerde de
Hollandse ontwikkeling en degelijkheid kennen. Als ‘Belgische vluchteling’ kreeg ik
toegang tot vele kringen die voor Nederlanders zelf als ‘gesloten’ doorgingen. Mijn
‘rijksambtenaarstijd’ was intussen verlopen en ik was verplicht met lezingen en
artikels in het onderhoud van mijn gezin te voorzien. Gelukkig wist iemand - ik weet
niet wie - De Telegraaf ertoe te bewegen voor mij een architectuurrubriek te openen.
Dit was een kolfje naar mijn hand. Het was de bloeitijd van de zg. Amsterdamse
school - het Scheepvaarthuis was bijna klaar -; daar ik me vanzelf niet wilde beperken
tot de gevelarchitectuur, doch de gehele opvatting van het bouwwerk, van de indeling
af, bij mijn artikels betrekken, heb ik de verschillende architecten van naam bezocht
en er steeds goede betrekkingen mee gehad.
Dit is een zeer boeiende tijd geweest die geduurd heeft tot mijn terugkeer naar
Brugge met het eind van de oorlog. Hij heeft me o.m. geleerd dat de kritiek grondiger,
ernstiger moest zijn dan dit meestal in de Belgische bladen geschiedde; ik heb alle
aandacht leren krijgen voor de juiste zin van de bewoording welke ik gebruikte, en
zuinig om te springen met de woorden mooi en lelijk, goed en slecht!
Naar Soesterberg verhuisd, maakte ik kennis met de in de buurt wonende architect
Rob van 't Hoff, die een mooi landhuis te Huis ter Heide aan het bouwen was. Al
stond hij sterk onder de invloed van Wright, toch was hij van dichtbij betrokken bij
de stichting van de Stijl-groep; 5 of 6 dagen in de week kwam hij zijn avond bij ons
doorbrengen en zo kwam ik in kennis met de Stijl-theorieën en met bijna de hele
groep: Van Doesburg, Huszar, Oud, Wils enz. en ik zie nog, als gebeurde het
gisteren, hoe lenig Mondriaan danste onder de appelboom op de dansvloer van
Hamdorf te Laren. De meestal ultra linkse politieke ideeën van die mensen konden
mij niet hinderen; ik kon mij tevreden stellen met hun positieve artistieke tendens,
daarbij denkend dat eenieder individueel het nodige kon bijdragen om de vele
misbruiken in de maatschappij te helpen opheffen.
De groep oordeelde er blijkbaar ook zo over, aangezien een stukje van mij op
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een ereplaats in De Stijl verscheen. Ik was echter van oordeel dat het niet volstond
te schrijven voor overtuigden; er liepen immers heel wat mensen rond die nog van
stijlnamaak hielden en tegen alle vernieuwing gekant waren: die konden misschien
overtuigd worden. Zo schreef ik eens in de Nieuwe Groene Amsterdammer een
stukje over een schilder, die zeker niet ‘abstract’ schilderde, maar poogde met
behandeling van het ‘fond’ het diepteverschil te verminderen tussen de figuren welke
hij schilderde en het ‘fond’ waarop zij uitkwamen, erop wijzend dat dit ten slotte een
soort overgang was naar het zonder diepte ‘abstracte’ schilderij. Daarom moet Van
Doesburg woedend geworden zijn en hij liet in de N. Gr. A. een stukje verschijnen
om te verklaren dat ik was gaan biechten dat ik in De Stijl geschreven had en dat
mij als penitentie opgelegd was geweest ook over een ‘ouderwetse schilder’ te
schrijven! Ik heb het natuurlijk niet aan mijn hart laten komen, des te minder daar
er zich inmiddels iets veel belangrijkers voordeed.

Kapelleveld 1924

Soesterberg ligt vlak bij het interneringskamp van Zeist, waar mijn vriend R. De
Beir als dokter fungeerde. O. Buysse had het idee opgevat om aldaar een soort
‘école du travail’ in te richten; de leerkrachten moesten natuurlijk onder de
geïnterneerden gezocht worden; zij werden ‘professor’ genoemd! Het ging niet
alleen om wetenschappelijke vakken, talen, handenarbeid, doch ook.... om
kunstbeoefening; zo was een ‘plafonneur-ornamentiste’ professor in beeldhouwkunst.
Op een dag vond De Beir onze professor aan het boetseren van een leeuw - type
congreszuil - op een zwaar voetstuk. Bij navraag bleek dit de maquette te moeten
worden van een gedenkteken dat de geïnterneerden als dank aan Holland zouden
aanbieden. De Beir geraakte buiten zichzelf van woede; hij wist Buysse te overreden
mij het ontwerp voor het gedenkteken op te dragen; eventuele kosten zouden
vergoed worden. Voor plaats en terrein moest ik de gemeente Amersfoort gaan
spreken en ik mocht rekenen op de welwillende hulp van alle ‘professoren’ van het
kamp. Met het gemeentebestuur verliep alles uitstekend: ik kreeg de kaart van alle
gemeentelijke grondeigendommen: ik hoefde maar te kiezen. Mijn ontwerp werd
makkelijk en zonder enige wijziging aangenomen. Maar.... daar was een vijftigtal
meter lange muur waarop het verhaal van oorlog en internering moest afgebeeld
worden, en
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op het hoger gelegen gedeelte moest de ‘Ecole du travail’ verheerlijkt worden. Ik
kende destijds in België geen enkele beeldhouwer die bewezen had te weten wat
‘bouwbeeldhouwkunst’ was; hoe zou ik dan zo iemand in de kampen kunnen vinden?
Ik wist Hildo Krop, stadsbeeldhouwer van Amsterdam, warm te maken voor de zaak:
‘hij zou nooit in zijn leven zo'n belangrijke opdracht kunnen uitvoeren, en.... zijn
kosten zouden vergoed worden’. Hij beet, evenals F. Gos, een Zwitserse in Holland
verblijvende schilder-beeldhouwer; en zo kon ik vooruitkomen met twee ‘neutrale’
beeldhouwers die door hun medewerking ‘hulde brachten aan het dappere België’.
De uitvoering begon en het ding groeide. Op zekere dag - het grof werk was reeds
af - stond ik met De Beir op het balkon van de tram Amersfoort-Zeist, die liep langs
het terrein waarop het gedenkteken stond. Daar stapt een Belgisch commandant
op en begint met De Beir te praten. Plots ziet hij het monument en zegt: ‘Ah! voilà
la fabrique boche’. ‘Mon commandant, riposteerde De Beir, zich lichtjes naar mij
draaiend, je vous présente l'auteur du monument’. De commandant stapte af bij de
volgende halte, in volle veld!
Er is heel wat te doen geweest over dit gedenkteken: dit was nu eens een opdracht
waaraan geen praktische eisen verbonden waren. Mijn werk moest slechts treffen
door zijn massa, zijn vormen, zijn plastiek; het mocht ten slotte een brok
gebeeldhouwde architectuur zijn of een architecturaal beeld. Ik heb me hoofdzakelijk
aan de grote treffende vorm gehouden, ervoor zorgend hier en daar door in- en
uitspringende bakstenen tinteling aan te brengen, zoals de Amsterdammers het
deden en lang voor hen de bouwers van kerken in Kust-Vlaanderen.
Daar kwam de wapenstilstand en het gedenkteken was aan Holland niet
overgedragen, wat niet zeggen wil dat er niet veel over gesproken en geschreven
was geweest. Zo schreef de fijnzinnige, te vroeg overleden, architect Boeken in
Elseviers tijdschrift: ‘Huib Hoste laat - wanneer hij wederkeert naar zijn herlevend
vaderland - meer kunstzin achter op den Amersfoortschen Berg, dan hij van hier
meeneemt naar België’. Eerst eind 1933 zou het gedenkteken overgemaakt worden.
Op de avond van de 21 november ontving ik een staatstelegram mij uitnodigend tot
de officiële ceremonie op 22 november. Het regende pijpestelen die dag; ook was
alles spoedig afgelopen. Krop, die ook aanwezig was, meende dat mijn werk ‘het
nog altijd deed’. Dit hoorde ik graag; heb immers steeds gepoogd ‘het modieuse’
uit mijn werk te houden. Ook in België raakte Amersfoort bekend en menig jong
architect ondernam de tocht naar Amersfoort, en ook in België begon men over
Hoste te spreken, de jongeren instemmend, de ouderen natuurlijk afkeurend.
Eind 1918 was ik naar huis (St.-Michiels bij Brugge) teruggekeerd en bevond mij
feitelijk voor een angstwekkend dilemma: mijn gedachten over kunst waren zeer
positief en resoluut vooruitstrevend; anderzijds kende ik het reactionair milieu maar
al te goed en moest ik door mijn werk mijn brood kunnen verdienen en mijn gezin
met reeds zeven kinderen onderhouden. Hoe zou dit in het bestaande milieu mogelijk
zijn, hoe zou ik er opdrachten krijgen? Ik heb de appel doorgebeten, advienne que
pourra, denkend met Willem van Oranje dat men niet hoeft te slagen om te volharden.
Enige hulp kwam er wel. Reeds enkele dagen na mijn terugkeer kwam de mij
toen nog onbekende ir. arch. R. Verwilghen zich bij mij aanmelden, mij vragend of
ik hem wou helpen bij het stichten van een tijdschrift over moderne archi-
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tectuur. Wij praatten gemoedelijk; hij kende mijn jongste werk, liet er zich prijzend
over uit en het resultaat van dit gesprek was niet dat ik Verwilghen hielp, doch dat
hij mij steeds en in alle omstandigheden geholpen en gesteund heeft.
Ik kreeg intussen opdracht om te Avelgem een huisje te bouwen voor een familielid
van Streuvels, dat nu in de streek nog wel eens vermeld wordt. Toen ben ik
verschillende dagen in de week te Wervik gaan verblijven, fel geteisterd plaatsje,
waar ik verschillende familieleden telde. Doch inmiddels had ik te Roeselare een
gemitrailleerde straatgevel opgeknapt. Het was een klassieke gepleisterde gevel
waarop een heel deel klassieke ornamentiek voorkwam, met o.m. een balkon
steunend op plaasteren consoles en met vazen waarin zinken planten. Ik liet al die
rommel wegkappen, het balkon werd een erker op andere, ook gefingeerde consoles;
dan werd alles met simili afgepleisterd, een nieuwe deur ingezet waarin een lekker
stukje glas in lood. Al moesten hardstenen plint en banden met klassieke profielen
blijven zitten, toch doet het geheel nog fris aan. Dit werkje bracht heel wat
opschudding te weeg in sommige architectenkringen. Nog in 1919 bouwde ik te
Wervik een ruime winkel met overbouwde galerij aan de straatzijde. Het werd een
zuivere gewapend-beton-skeletbouw; vrezend echter dat zo'n nuchter ontwerp niet
zou aangenomen worden had ik aan de galerij een eigenaardig soort tamelijk zware
consoles aangebracht, welke wij nu (1956) bij het innemen van de galerij in de
winkel hebben laten afkappen. Verder heb ik te Wervik enkele huizen gebouwd en
in de omtrek enige boerderijen met moderne stallingen.
Vlak bij, te Geluwe, kon ik een school met klooster herbouwen; ik gebruikte er
o.m. betonramen; een bewaarde pseudo-gotische gevel kon ik er zodanig wijzigen
dat hij er een beetje ‘van onze tijd’ uitziet. Ook de kleine kapel ziet er nog stemmig
en vriendelijk uit. Ik heb er ook voor ouden van dagen gebouwd, niettegenstaande
zekere tegenkanting van de commissie voor hygiëne. Voor de herbouw van een
langgerekte eigendom op de Grote Markt te Diksmuide kreeg ik te doen met twee
ministeries en een paar commissies, die feitelijk niets te maken hadden met het
geval.
Doch de wederopbouw moest vlugger geschieden en er werd beslist voor groepen
van twee of drie gemeenten een architect aan te stellen. Zo kreeg ik o.m. Zonnebeke
toebedeeld en de jonge ‘front-pastoor’ gaf mij de opdracht een nieuwe kerk te
bouwen in plaats van de totaal vernielde. Het moest een romaanse kerk zijn, zo
luidde de opdracht. ‘Dus een met zware muren en spaarzame openingen?’ vroeg
ik. - ‘Neen, een kerk met ronde bogen’, luidde het antwoord. Mijn ontwerp werd in
het bisdom goedgekeurd en ik zal niet vertellen op welke wijze wij de commissies
hebben kunnen uitschakelen. Ik heb de pastoor een kerk gegeven met ronde bogen,
met een gewapend betondak, van binnen zichtbaar, met de toren naast de kerk,
enz. De pastoor was eigenlijk niet erg tevreden; hij liet rond de kerk een banale
afsluitingsmuur bouwen in plaats van degene die ik getekend had en, het hoofdaltaar
uitgezonderd, liet hij de meubelen door anderen en in een heel andere geest
ontwerpen en uitvoeren. Doch heel wat pastoors die een nieuwe kerk moesten
bouwen gingen Zonnebeke bezoeken, spraken er met veel lof over, wilden alleen
een kerk in dien aard en.... gaven de opdracht aan anderen.
Ik heb toch een tweede kerk ontworpen, nl. voor Geluwvelt; alles geschiedde in
volle overeenstemming met de pastoor, die alle studies en tekeningen goed-
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keurde, tot op het ogenblik dat ik de bundel voor de aanbesteding indiende. Ik kreeg
van de pastoor een woedende brief waarbij hij alles weigerde; alles was immers
modern en slecht: ‘de kapitelen stonken naar de kubiekerigheid’ enz., terwijl er nota
bene in gans de kerk geen enkel kapiteel voorkwam!
Voor de brouwer te Becelare moest ik negentien herbergen herbouwen ‘in Vlaamse
renaissance’; ik heb de opdracht teruggeven daar ik de man niet tot mijn gedachten
kon bekeren en hij het blijkbaar zelf beter wist, en ik kreeg werk te Brugge, nl. de
kliniek welke ik er vroeger in ‘Cloquet-stijl’ gebouwd had, met een vleugel uit te
breiden. Het is een eenvoudig, zakelijk gebouw geworden met niets dan
ziekenkamers en een paar terrassen; om de twee kamers liet ik aan de buitenkant
een koker metselen, met ingebouwde ladder, waar alle leidingen samengebracht
waren. Later kwam een tweede vleugel aan de beurt: nieuwe operatiezalen met
een ingewikkeld programma. Daarna een kapel: die moest in dertiende eeuwse
gotiek zijn, welke slechts met ontzaglijk veel goede wil gothiek ‘van geen enkele
eeuw’ kan genoemd worden.
Dit alles kon ik vanzelfsprekend niet alleen afwerken; ik had daarbij tekenaars
nodig. Maar waar kon ik er vinden die iets afwisten van moderne bouwkunst? In
een naburige stad vond ik een jaar jonge krachten met veel goede wil en met
begeerte iets bij te leren; in hun avondschool propageerden zij vol enthousiasme
de moderne architectuur. Als gevolg daarvan werden hun ouders door de directeur
ontboden: ‘uw zonen moeten het bureau Hoste verlaten, zoniet komen ze niet meer
op school’. Toen heb ik mij met succes naar Holland gewend om personeel; ik heb
er van verschillende soorten gekregen, in hoofdzaak jonge mannen die hun vak
kenden en werkelijk met geestdrift aan de arbied bleven. Er waren ook een paar
Vlamingen bijgekomen, en alles bijeen, had ik een aangename tekenkamer. Nu nog
komen allen wel eens samen bij ons aan huis en er blijven zeer prettige betrekkingen
gaande. Een van hen stuurde mij eens een boek met als opdracht: ‘aan Huib Hoste,
hoog gewaardeerde architect en humaan patroon’.
Er was ook een ander facet aan mijn bedrijvigheid: ik werd nl. veel gevraagd voor
het houden van lezingen (er was wel een grote nieuwsgierigheid omtrent moderne
kunst) o.a. op de slotzitting van de Vlaamse wetenschappelijke congressen te
Mechelen. Reeds in april 1920 had ik te Brussel op een geruchtmakend congres
van de Union des Villes, standaardisatie verdedigd en kreeg het er aan de stok met
een verbeten Waalse opponent. Ik schreef artikels in verschillende bladen en
tijdschriften, o.a. in Nieuw Vlaanderen, waar ik ook een regelmatige danskroniek
had. Op verzoek van verschillende ‘belangstellenden’ kon ik het tijdschrift Opbouwen
stichten, waarop geen enkele van die belangstellenden zich ooit geabonneerd heeft.
Toch hebben wij het vijf jaar lang uitgehouden. Met Jozef Peeters heb ik drie
congressen voor Moderne Kunst ingericht die heel wat stof hebben doen opwaaien.
Wij hebben later vernomen dat er gezapige heren waren die hun vrouw verboden
die congressen bij te wonen. Daarentegen kregen wij veel bezoek aan huis, ook
van mensen, welke wij niet persoonlijk kenden. Felix Timmermans zei het vlakaf:
‘ik wil ook eens weten hoe gij er uit ziet!’
Inmiddels had ik te Zelzate een arbeidersdorp gebouwd bestaande uit een
vrijgezellenhuis, 150 woningen en een watertoren. Het grootste aantal huizen werd
van sintelbeton gebouwd en met een plat dak.
Toen is de periode van Knokke aangebroken: in korte tijd maakte ik er een
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Kapelleveld 1924

winkelpui langs de Lippenslaan, het woonhuis De Beir, het Noordzeehotel met
toneelzaal - welke jaren lang het meest moderne klein theater van België geweest
is - en conciergewoning, en een school.
Daarop volgde de tuinwijk Kapelleveld te St.-Lambrechts-Woluwe. Vier architecten
waren er aangesteld, ieder voor een vooraf bepaald aantal woningen. Deze vestiging
was opgevat door een coöperatief van huurders, meestal bedienden. Toen de
ontwerpen klaar waren werden zij tentoongesteld; de leden werden aangezocht aan
te geven in welke soort woningen zij verkozen te wonen. Er werden een 250
voorkeurstemmen op mijn woningen uitgebracht en het bestuur had heel wat moeite
er daaronder 150 te kiezen. Ik ontving vele geestdriftige brieven van leden, o.m.
een van Vriamont, die uit puur enthousiasme een mij opgedragen symfonie zou
schrijven. Sympathiek, al wist ik dat daar nooit iets van in huis zou komen.
Mij werd later gevraagd voor Kapelleveld enkele hoogbouwen te ontwerpen; er
kwam noch uitvoering van, noch honorarium. Zo heb ik veel onuitgevoerde ontwerpen
gemaakt. Zou dit in verband staan met wat bij mijn jongste verjaardag vermeld werd
als ‘la trahison des clercs’ in Vlaanderen, waarmee bedoeld werd dat de Vlaamse
intellectuelen hun plicht tegenover de gemeenschap verraden hebben door hun
hernieuwd romantisme, hun voorliefde voor de zg. Vlaamse gevels, Vlaamse kamers,
Vlaamse schouwen enz. Het is een feit dat Vlaanderen dat, op gebied van moderne
architectuur sedert 1919 aan de kop gestaan had, zich heeft laten overvleugelen
door Brussel, waar gelukkig Bourgeois, Verwilghen e.a. waakten.
Ik zou nog moeten vertellen over de officiële opdracht van de plannen voor de
normaalschool te Laken en al hetgene daarrond geschiedde. Ten slotte werd beslist,
in plaats van het ontwerp van zeven miljoen fr. uit te voeren, er voor een
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paar miljoen fr. barakken te bouwen. Later werd toch definitief gebouwd, maar dan
door een ander architect. Hoe en hoeveel mij als honorarium betaald werd zal ik
maar best verzwijgen.
Ook zou ik moeten uitweiden over Parijs 1925 (Exposition des Arts Décoratifs),
over het Linker-oever ontwerp, waarvoor ik bij Le Corbusier als Antwerpse
correspondent fungeerde, en de stichting van C.I.A.M. waar ik met Bourgeois ons
land vertegenwoordigde.
Ik heb tenslotte heel wat belangstelling gewekt en veel nieuwsgierigheid; doch
het is meestal daarbij gebleven. Mijn dynamisme is gevoed geweest door mijn
godsdienstige en Vlaamse overtuiging en door mijn modernisme. Ik kan niet getuigen
dat een daarvan mij veel opdrachten bijgebracht heeft: na de eerste oorlog moesten
toch veel kerken herbouwd worden en in stad en dorp werden ontelbare ‘Vlaamse
huizen’ gebouwd, doch, men vreesde blijkbaar diegenen die de ruiten ingegooid
hadden om wat frisse lucht binnen te laten!
En toch mag ik getuigen dat ik een goed gevuld leven gehad heb en mijn
overtuiging nooit geweld aangedaan heb; daarin was ik gesteund door mijn vrouw,
die me nooit gezegd heeft: ‘doe het toch gelijk veel van uw confraters, die al doen
wat hun cliënten vragen, en wij zullen het heel wat beter hebben’.
Ook moet ik om te eindigen mijn vriend Vanderswaelmen gedenken die me steeds
en op alle manieren gesteund en geholpen heeft.
Dit stukje is natuurlijk niet bedoeld als het verhaal van het ontstaan der moderne
architectuur in ons land. Ik meen echter ermee voldaan te hebben aan het verzoek
van de redactie.
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Toneelkroniek
Het Vlaams Toneelleven
Paul van Morckhoven
HET voorbije theaterseizoen in Vlaanderen heeft drie merkwaardige aspecten
vertoond, waarvan als eerste en voornaamste mag genoemd worden: de uitbouw
van de Brusselse Vlaamse schouwburg tot een eerste-rangs-theater onder de nieuwe
directie van Victor De Ruyter. Ten tweede valt te noteren de doorbraak van de
Kamertonelen: na het geslaagde voorbeeld van Antwerpen volgden nu Gent,
Mechelen, Oostende en Kortrijk. En ten slotte was er dit jaar, zowel bij de amateursals bij de beroepsgezelschappen, een verrassend-grote belangstelling voor
oorspronkelijk werk, en dit zonder de minste aanmoediging van enig openbaar
bestuur.
De gunstige evolutie, die de Brusselse Schouwburg heeft doorgemaakt en die
hem tot op het peil van het Nationaal Toneel bracht, was minder het gevolg van een
uitzonderlijk of gedurfd repertoire, dan van een degelijke administratieve omvorming:
het programma werd slechts om de twee weken gewijzigd, waardoor een ruimere
voorbereidingstijd ontstond; het gezelschap werd uitgebreid en begaafde spelers
en regisseurs werden als gast geëngageerd. Het hoogtepunt van het seizoen werd
bereikt met de frisse Amerikaanse comedie De Regenmaker. In een vorig overzicht
hebben we er reeds op gewezen hoe verschillend dit stuk onthaald is in Nederland
en Vlaanderen. Evenals vorig jaar te Antwerpen beleefde het nu ook te Brussel een
geweldig succes. Voortreffelijk gemonteerd en gespeeld, bleef het vier weken op
de affiche. Voor het overige was het Brussels repertoire grotendeels gebaseerd op
beproefde successtukken, waar we hier niet bij blijven stil staan. Interessanter waren
de vertoningen van De Meeuw, behorend tot het stemmingstheater van Tchechov.
Het verhaal van het jonge meisje dat in de wereld vergetelheid zocht en ontgoocheld
terugkeert om evenals de meeuw in haar geboorteplaats te sterven, bezit geenszins
een scherp afgelijnde intrigue maar is slechts een motief tot het scheppen van een
panoramisch overzicht op Russische mensen en toestanden. Ook de zeer mooie
en originele scenische evocatie van het Jeanne d'Arc-drama L'Alouette mag met
een sterretje gemerkt worden. De bijna absolute theatervorm van het stuk primeert
op de inhoud, omdat Jean Anouilh Jeanne d'Arc nivelleerde tot het peil waarop zijn
personages zich gewoonlijk bewegen: dat van de onafhankelijke vrije persoonlijkheid,
die in botsing komt met sleur en gewoonte. Een nieuwigheid was ook de plezierige
marivaudage van de Spaanse artistieke goochelaar Lope de Vega De Hond van de
Tuinman, een symbolische titel voor een gracieus spel, waarin een gravin haar liefde
niet wil bekennen aan haar secretaris maar hem ook aan niemand anders gunt,
evenals de egoïstische hond die niet aan zijn eten raakt maar het toch hardnekkig
verdedigt tegen rivalen.
Directeur De Ruyter, die aanvankelijk van wal gestoken was zonder veel inheemse
produkten aan boord, zocht niettemin een nieuwe aanlegsteiger en ruimde plaats
voor oorspronkelijk werk. Het eerste daarvan was Nu het Dorp
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niet meer bestaat van de jonge auteur-regisseur Tone Brulin. Deze modernistische
ruitenbreker was geïnspireerd door de gebeurtenissen in het dorpje Lidice in
Tsjecho-Slowakije, dat tijdens de oorlog door de Duitsers van de kaart werd geveegd.
Na de oorlog belandden de Duitser die het bevel gaf tot de vernieling en de
tegenstander die door de uitvoering van een opdracht er de aanleiding toe gaf, in
hetzelfde kasteel, samen met de enige overlevende. Brulin miste een enige
gelegenheid tot een sterke dramatische confrontatie en brodeerde meer rond het
conflict dan het werkelijk aan te snijden, waaraan hij zich slechts in het laatste bedrijf
waagt en dan nog op vrij primaire wijze. Hij behaalde niettemin een grote bijval met
dit onafgewerkte drama over het boeiende schuldthema. Het stuk werd onmiddellijk
daarna door het Nationaal Toneel gespeeld en verscheen ook in Nederland op de
affiche. Als tweede creatie kreeg Staf Knop, een jonge Brusselaar, een kans met
zijn komedie De vrucht van het huwelijk, een tamelijk dubieuze titel waarmede de
stielvaardige auteur, die wel eens met André Roussin vergeleken wordt, bedoelde
dat de echtelijke liefde ook nog na het sluiten van het huwelijk kan ontstaan. Een
mondaine dame huwt een arme artist om schandaaltjes te vermijden. Een kleurige
milieuschildering van het Parijse Montmartrekwartier en een prettige hekeling van
de abstracte kunst zorgen voor de stoffering van deze speelse komedie met
psychologische ondergrond. Verder werd ook Hugo Claus' eersteling Een Bruid in
de Morgen gespeeld en het seizoen werd besloten met Gaston Martens' beroemd
geworden Paradijsvogels. Ook Herman Heyermans kwam aan de beurt met het
klassieke vissersdrama Op Hoop van Zegen en de onsterfelijke Pieter Langendijk
met Don Quichotte op de Bruiloft van Kamacho.
Het speelplan van het Nationaal Toneel, dat om de week de schouwburgen van
Antwerpen en Gent met een nieuw programma moet bedelen en op de weekdagen
ook nog andere reisvoorstellingen te geven heeft, bood maar weinig koren tussen
heel veel kaf.
Tot de meer interessante stukken behoorden Strindbergs Freule Julie, dat echter
door een totaal verkeerde interpretatie in een tijd- en milieuloos kader als een steen
naar de diepte zonk; De Schrijfmachine, een cerebraal en toch melodramatisch
bedenksel van Jean Cocteau; de bijbelse tragedie De Eerstgeborene, waarin
Christopher Fry Mozes' roeping op uitsluitend psychologische wijze wil verklaren,
maar zijn decoratieve woordkunst nog niet volledig beheerst; De dode Koningin,
veruit het oudste stuk van de door velen vaak ten onrechte zo zeer bewonderde de
Montherlant. De lijnrechte actie was een dankbaar onderwerp voor een tragedie:
Koning Ferrante wil zijn zoon uithuwelijken aan de infante van Navarra. De prins is
echter in het geheim gehuwd met Inès de Castro, die een kindje verwacht. Na een
vergeefse poging tot echtscheiding laat de koning de jonge vrouw vermoorden. De
Montherlant is te veel filosoof en hecht te veel belang aan persoonlijke
levensbeschouwingen, die hij op zijn personages overhevelt, om de tragiek zuiver
te houden. Een merkwaardige Judas-interpretatie concipieerden Claude André
Puget en P. Bost in Een Zekere Judas dat, zowel naar vorm als naar inhoud, een
degelijk dramatisch werk is. Judas oordeelt dat de Zaligmaker te zeer gebonden
blijft aan de menselijke natuur; om Hem te dwingen zijn godheid te bewijzen levert
hij Hem over aan de Joodse politie. Als het mirakel op zich laat wachten pleegt
Judas zelfmoord.... Het tijdloos gesitueerde gebeuren werd bovendien voortreffelijk
geregisseerd maar behaalde geen succes. Op het einde van het seizoen, toen de
belangstelling sterk gedaald
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was, werd Dürrenmatts Het Bezoek van een oude Dame gemonteerd. Dit enigszins
surrealistisch drama van de fantastische wraak en de schijnheiligheid, in een absolute
theatervorm geschreven, werd verkeerd geregisseerd omdat Edward Deleu
angstvallig de zuiver expressionistische stijl van het werk negeerde en naar
realistische kaders ging zoeken. In het begin van het seizoen daarentegen werd
een stuk, waarin sfeer en karaktertypes een grote rol spelen, tot een schlager dank
zij een voortreffelijke regie. We bedoelen Picnic door William Inge, waarin een soort
avonturier voor een ommekeer zorgt in het gemoed van een aantal vrouwen; een
stemmingswerk met de erotiek als een sterke dramatische factor.
De hoogtepunten in het speelplan waren alleszins Ibsens Peer Gynt en de
toneelbewerking van Het Dagboek van Anne Frank. Peer Gynt behaalde weliswaar
een enigszins snobistisch-getinte bijval die meer gebaseerd was op het spectaculaire
van het wijd-vertakte gebeuren dan op de zuivere poëtische waarde en op de
nochtans duidelijk omschreven levensbeschouwing van de man, die alle
moeilijkheden uit de weg gaat, zich geen offers kan getroosten en daardoor te licht
bevonden wordt, maar bevrijding vindt in de grote liefde die over hem waakt. Het
universeel succes van Het Dagboek van Anne Frank werd zowel te Antwerpen als
te Gent en te Brussel bevestigd, dank zij ook de onberispelijke vertolking en de
verzorgde montering, die volgens in andere landen reeds beproefde schablonen
geschiedde.
Op het jongste speelplan van het Nationaal Toneel prijkt een groot aantal
oorspronkelijke stukken, zowel Nederlandse als werken uit de Vlaamse
toneelliteratuur. In een vorig overzicht vermeldden we reeds Vondels Leeuwendalers
en Fabricius' Sonna, waarbij nog de degelijke eenakter kwam van Luisa Treves De
Brief van Don Juan. Daarnaast werden vijf nieuwe Vlaamse stukken gecreeerd
waaronder het hierboven reeds besproken Nu het Dorp niet meer bestaat van Tone
Brulin. Yvonne Waegemans, de auteur van een groot aantal kindersprookjes, bracht
in De Dwaas der Liefde het leven van Sint-Franciscus ten tonele. Het bleef bij een
stichtend fresco vol vrome verering maar van een drama was er geen sprake. De
debutant Jan Van den Brande bundelde een aantal absurde gebeurtenissen uit de
droom van een barhoudster tot een avondvullend geheel, maar ook dat experiment,
In de Regenboog betiteld, werd een pijnlijke mislukking. Van Hugo Claus werd het
tweede stuk gespeeld, Het Lied van de Moordenaar, dat tevoren in Nederland
gecreëerd was. Het narratief karakter, waarmede hij de amoureuze avonturen van
een bendeleider trachtte te verduidelijken, bewees zijn gebrek aan zin voor dramatiek.
Ondanks de pogingen van de auteur om het zinnelijke te doen domineren bleef het
geheel bloed- en karakterloos. Meer geluk had Jozef Van Hoeck met zijn tweede
stuk, Voorlopig Vonnis, dat dank zij een voortreffelijke regie een, voor een Vlaams
stuk althans, vleiend succes behaalde. Van Hoeck behandelde een actueel probleem
dat ook in het buitenland reeds opgenomen werd: het verraad van de atoomgeleerde.
Misbruik makend van het vertrouwen dat de Engelse en Amerikaanse regering in
hem stellen, bewijst een Duitse Jood diensten aan de Russen om een evenwicht
te bewerken tussen de grootmachten. Van Hoeck tracht een hoogverraad te
sublimeren, hoewel hij het niet ex cathedra verdedigt. De technische vorm die de
suggestieve kracht van de theaterkunst huldigt, leunt aan bij de techniek van het
hoorspel. Een vondst was alleszins het optreden van slechts drie personages
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waarvan er een telkens onder afwisselende gedaanten weerkeert, terwijl hij af en
toe de innerlijke monoloog van de overigen vertolkt.
Het groot aantal oorspronkelijke stukken op het repertoire van een Nationaal
Toneel moet slechts als een logisch verschijnsel beschouwd worden. Zo hoort het
immers! Alleen schijnen bepaalde motieven de keuze te beïnvloeden waardoor
sommige werken wel en andere niet gespeeld worden.
Het Reizend Volkstheater kan op één uitzondering na, het seizoen met geen
glansrijk palmares besluiten. Sommige beloften werden niet verwezenlijkt en andere
getuigden van vergissing in de keuze, zo onder meer het niet voldoende gestoffeerd
en kunstmatig geconcipieerd stuk De Duistere Drempel door de Antwerpse
Nederlander Eugeen Winters. Het hoogtepunt werd bereikt met de toneelbewerking
door P.G. Veens van Timmermans' beste roman Boerenpsalm. Het anecdotische
van de levenskroniek werd verwerkt in tien taferelen, alle goed gestoffeerd met
personages en gebeurtenissen en vaak voorzien van een aangrijpende dramatische
kern. Het geheel is een levensecht beeld van de strijd en de tegenslagen van de
Kempische boer met zijn soms ruw en brutaal uitgedrukte simplistische filosofie.
Ook in de realisatie waren vele kwaliteiten te ontdekken, sfeer en typering waren
geloofwaardig reëel. Het programma voor het zomerseizoen werd hoofdzakelijk
gevuld met reeds vroeger gemonteerde Shakespeare-komedies. Nieuw was de
plezierige commedia dell' arte De Drielingbroeders door A. Collalto, waarin alle
mogelijkheden tot vergissing en verwarring benut worden door het feit dat één acteur
drie uiteenlopende types mag interpreteren.
Al is het gedurfde initiatief van de Antwerpse jongeren, die het Nederlands
Kamertoneel hebben opgericht, velen ten voorbeeld geweest, zij zelf hebben tijdens
het tweede seizoen dat ze in een eigen theater doorbrachten, vele toeschouwers
ontstemd door een al te pessimistisch georiënteerd repertoire. De openingsvertoning
met Sire Halewijn werd reeds een tegenvaller (zie vorige kroniek). Dan volgde een
droog-komische komedie van John Van Druten Klok, Kaars en Bijbel, een amoureus
gevalletje geprojecteerd op een originele fond van hekserij en toverkunst. Een
herneming van de thriller De Strop bracht geen lichtpunt, wel de bekroonde eenakter,
die het programma aanvulde, Adieu Dr. Picot, van de acteur-regisseur en auteur
Lode Verstraete, waarin een fantastische droom op geestige en absurde wijze
geëvoceerd wordt. Met de opname van Strijd tot bij Dageraad van de begaafde
Italiaanse dramaturg Ugo Betti, stelde het jonge gezelschap een durvende daad.
Een willoze man, die noch in het goede noch in het kwade strijden kan tot bij
dageraad, wordt een wrak door de hartstochtelijke liefde voor een fatale vrouw. Op
het ogenblik dat hij definitief het kwade kiezen wil, wordt hij gedood door zijn
echtgenote. Zij wil door die moord, geïnspireerd door een offerende liefde, zijn ziel
redden, omdat ze meent dat haar man genade zal verwerven door zijn onbekroond
streven naar het goede. Een interessant sterk dramatisch werk met een problematiek
die aan Greene herinnert. Wettige Zelfverdediging van de Italiaan Paolo Levi, was
een belachelijk en mislukt experiment, geïnspireerd door het flash-back-procédé.
Ook Requiem voor een Non, door William Faulkner, het drama van de loutering,
dat in het buitenland als een theatergebeurtenis van grote betekenis was beschreven,
werd in het Kamertoneel een jammerlijke mislukking zowel door de slechte vertaling
als door de gebrekkige vertolking. Dit sombere speelplan, waarin een ‘neen’
tegenover het leven domineerde, werd besloten met de beruchte, bijna schunnige
klucht De Kleine Hut van André Roussin. Het zo
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hoog geprezen en voortreffelijk-vlijtige Kamertoneel heeft bij sommige bezoekers
een gedeelte van zijn krediet verloren.
Er waren alleszins meer beloften te vinden in het repertoire van het
Arcakeldertheater te Gent, dat jammer genoeg maar één dag per week speelt. Onder
de intelligente leiding van André Poppe werden daar een aantal stukken gespeeld
die bepaald de aandacht vroegen. Het begon met Ook kelders hebben tralies door
William Russell. Na een bewaker te hebben neergeschoten ontsnappen vijf
gedetineerden uit de gevangenis. Ze vinden een voorlopige schuilplaats in een
kelder, die echter voor hen weldra een nieuwe gevangenis wordt, omdat de reddende
auto niet opdaagt. Een typisch Amerikaans onderwerp en dito sfeer. Plaatsgebrek
verplicht ons slechts bondig de overige stukken te vermelden, hoewel ze alle van
een degelijk karaat waren, zowel Het deftige vrouwtje van Ephese door Paul Morand
als de creatie van Tone Brulin's Deze stenen hebben een ziel. Van de jonge Vlaamse
auteur Walter Eysselinck werd de poëtisch-realistische eenakter De Kat in de
Frambozenstruik gecreëerd en van Paul Berkenman Papavers in de Poppenkast,
een stuk dat volgend jaar reeds in de Duitse theaters een beurt krijgt. In Berkenmans
dramatisch geladen Poppenkast treden slechts drie personages op. Het schuldthema
domineert in de verhouding tussen twee echtgenoten en een vriend, die wraak wil
nemen omdat de jonge vrouw de broer van haar man verraden heeft. Het stuk liet
een diepe indruk na. Te Mechelen startte een Miniatuurtheater met een viertal
programma's, waaronder De Verdwaalde Plant van Piet Sterckx en Het Geiteneiland
van Ugo Betti. Nieuw voor Vlaanderen was The Browning Version door Terence
Rattigan, dat even aan Millers Dood van een Handelsreiziger doet denken omdat
hier ook het mislukt leven belicht wordt van een weliswaar meer gecultiveerde en
meer innerlijk levende man dan bij Miller. Het was een voortreffelijke vertoning. Te
Oostende en te Kortrijk waren het amateurs, die met een Kamertoneel van wal
staken. In beide plaatsen rustte het speelplan op van ouds beproefde scharnieren.
Dat was ook het geval bij het ambulante gezelschap ‘Het Nieuw Nederlands Toneel’.
Er zit dus vaart in de Vlaamse Thespis-wagen. Vooral een nauwere samenwerking
tussen toneelspeel- en toneelschrijfkunst opent nieuwe horizonten.
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Letterkundige kroniek
Katherine Mansfield uit haar brieven en dagboek
Francine Schregel-Onstein
OP 14 oktober 1888 werd in Wellington, Nieuw Zeeland, Katherine Mansfield
(pseudoniem voor Kathleen Beauchamp) geboren. Vanaf 1903 verbleef zij voor een
verdere educatie drie jaar lang in Londen en keerde alleen naar haar vaderland
terug om haar ouders ervan te overtuigen, dat zij slechts in Londen carrière zou
kunnen maken. In 1908 reisde ze opnieuw naar Engeland. In de uiterst betrouwbare
biografie van Anthony Alpers (Jonathan Cape, London, 1954) lezen wij van haar
kortstondige huwelijk en de daarop volgende trieste reis naar Beieren, die echter
óók de vreugde bracht van de zo beslissende kennismaking met Tsjechovs werk,
in Engeland zo goed als onbekend. Mede hierdoor kon zij, na haar terugkeer naar
Engeland in 1910, diverse verhalen publiceren (satirische schetsen In a German
Pension) in New Age, het destijds vooraanstaande Londense literaire weekblad.
De criticus John Middleton Murry kruiste in 1912 haar pad; zij gingen samenwonen,
maar konden eerst in 1918, na Katherines scheiding, trouwen. Het was tevens het
jaar, waarin haar tuberculose geconstateerd werd. Zij ging kuren, nu eens alleen,
dan weer met Murry of haar vriendin Ida Baker, haar trouw door alles heen. Katherine
bleef, hoewel de ziekte haar ondermijnde, tot ongeveer een half jaar voor haar dood
schrijven, in dapper gevecht met de negatieve krachten in het menselijk bestaan.
Haar veld van eer rest ons in de Collected Stories of Katherine Mansfield (Constable,
London, 1945). Zij stierf op 34-jarige leeftijd in Fontainebleau (1923); ze had toen
reeds een schrijfstersreputatie, die, bij een vrij gering aantal pennevruchten, toch
onaantastbaar was, en ze gaf de literaire wereld ondanks alle schokkende
veranderingen van nadien voor de zo hachelijke short story een stabiliteit, een
‘onvergankelijkheid’ te zien, die een wat scherper belichten van haar inzichten
daaromtrent verklaarbaar maakt. Vooral helpen ons daarbij de door haar man
verzorgde uitgaven van The Journal of Katherine Mansfield (Constable, London
1954) en de Letters to John Middleton Murry (Jonathan Cape, London 1951), terwijl
ook van belang is The Scrapbook of Katherine Mansfield (London 1939, New York
1940).
Wat bijna alle verhalen van Katherine Mansfield van zo hoog gehalte doet zijn is
allereerst de enorme zelfkritiek, die de schrijfster ten allen tijde kenmerkte. Toen zij
stierf stonden er drie bundels korte verhalen op haar naam: In a German Pension,
Bliss en The Garden-Party; die uit haar eerste bundel werden tijdens haar leven
echter niet herdrukt - zij verwierp ze als minder geslaagd. The Dove's Nest en
Something Childish, bijna alle fragmenten, verschenen na haar dood. Een aantal
van deze verhalen heeft Katherines geboorteland Nieuw Zeeland als bindende
achtergrond, hetgeen op een andere oorzaak voor de bijzondere kracht van haar
prozakunst wijst. Voor de meeste auteurs geldt immers, dat het eigen aanschouwde
en doorleefde de zuiverste weerspiege-
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ling vermag te geven, en zo was het zeker bij Katherine Mansfield, aanhangster
vanaf haar prille jeugd van alles wat met ‘experience’ te maken had, of haar dit nu
naar weinig aanlokkelijke diepten voerde of niet. Van doorslaande betekenis voor
het in haar kunst hervinden van het geboorteland was het sneuvelen van haar broer
Leslie in Frankrijk. Het maakte haar bijna zenuwziek, totdat haar tobbende
herinneringen het veld ruimden voor de vaste wil - als na een vingerwijzing - om
van nu af aan die beelden van eigen jeugd in eigen land in letters te boetseren.
‘Nu - nu wil ik herinneringen aan mijn eigen land neerschrijven. Ja, ik wil
over mijn eigen land schrijven tot ik mijn voorraad uitgeput heb. Niet
alleen, omdat het een “heilige schuld” is, die ik mijn land betaal, daar mijn
broer en ik er geboren werden, maar ook, omdat ik in mijn gedachten met
hem naar al de bekende plekjes zwerf. Ik ben nooit ver van ze weg. Ik
verlang ernaar ze schrijvend te doen herleven. Ah, de mensen - de
mensen, die we daar liefhadden - over hen wil ik ook schrijven. Nog een
liefdeschuld. O, ik wil ons onontdekte land voor één ogenblik onder de
blik van de Oude Wereld brengen. Het moet mysterieus zijn, alsof het
een drijvend land is. Het moet de adem doen stokken. Het moet “een van
die eilanden” zijn.... Ik zal alles vertellen, zelfs hoe de wasmand kraakte
1)
op No. 75 . Maar alles moet worden verteld met een zin voor mysterie,
een glans, een nagloed - omdat jij, mijn kleine zon daarvan, bent
ondergegaan. Jij bent over de verblindende rand van de wereld gevallen.
Nu moet ik mijn rol spelen’.
En zij speelde hem - als een Eleonora Duse van het blank papier. Een kortstondig
optreden, maar in een onvergetelijk spel, dat vele aspecten op haar kunnen bood,
te beginnen met het verhaal The Aloe, later Prelude getiteld. De Burnells in Prelude
zijn haar eigen familieleden, evenals dat het geval zou zijn in tal van volgende
verhalen, spelend in Nieuw Zeeland - de meest volmaakte, die zij schreef.
Een derde geheim van dit succes, nauw verwant aan het tweede: haar verhalen
zijn haast alle zéér autobiografisch. Zij kon ervaring en kunst niet scheiden en om
die reden ook werd zij met een vreselijke onafwendbaarheid naar de schrijnendste
‘ervaringen’ gevoerd; zij meende immers, dat zij zo en niet anders leven moest om
als schrijfster te evolueren. ‘Hoe kan ik schrijven over de dingen, als ik ze niet beleef!’
roept ze nog vóór haar Londense periode uit - en in haar Dagboek luidt het in mei
1908:
‘Alwéér - het besef, dat Kunst absolute zelfontwikkeling is. De wetenschap,
dat het genie in elke ziel sluimert - dat diezelfde individualiteit, die aan de
wortel van ons zijn ligt, er zo heel dringend op aan komt’.
Katherine Mansfield is nooit van idee veranderd. Overal in haar Dagboek, in al haar
brieven en aantekeningen wijst de onverbiddelijke vinger van dit besef ons bij. Jaren
later, in een ‘niet geposte’ brief van januari 1921, belijdt zij:
‘Zie je - voor mij zijn leven en werk twee onscheidbare zaken. Alleen door
trouw aan het leven te zijn kan ik trouw wezen aan de kunst. En trouw
aan het leven te zijn is goed, ernstig, eerlijk zijn’.

1)

Bedoeld wordt Tinakori Road No. 75, waar de familie Beauchamp in november 1898
ging wonen.
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Het is ons in dit artikel niet te doen om wat biografische gegevens over Katherine
Mansfield, alhoewel er in onze literatuur bijzonder weinig over haar te vinden is,
terwijl ook geen steekhoudende verklaring is te verkrijgen voor het
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feit, dat slechts een zeer gering aantal van haar verhalen in een bundel
bijeengebracht werd (Prelude, Driehoek, 1947). Wij hebben het wel onversaagder
met het korte verhaal in Nederland geprobeerd! Maar zelfs na een nog smadelijker
nederlaag valt het niet te verantwoorden, dat men deze uiterst opmerkelijke Nieuw
Zeelandse schrijfster, die meer dan wie ook van haar eigen generatie - en met
succes - naar technische volmaaktheid streefde, tot nu toe schromelijk te kort heeft
gedaan.
Niet slechts haar verhalen zelf mogen boeiende en leerzame bijdragen worden
genoemd tot de kunst van het short story schrijven - ook haar uitspraken hieromtrent
doen ons weten van haar strijd om die opvattingen aangaande eenheid tussen leven
en werk zo zuiver mogelijk na te komen. In december 1910 hield men in Londen
een expositie van o.a. de werken van Vincent van Gogh. Later zou Katherine
Mansfield, die de tentoonstelling bezocht, hierover aan een schilderes schrijven.
Twee van van Goghs schilderwerken
‘leerden mij iets over het schrijven, wat eigenaardig was, een soort vrijheid
- liever een zich vrijmaken. Als je lange tijd gewerkt hebt, begint je visie
zich wat te beperken, je verfijnt de dingen te veel. En pas, wanneer er
iets anders doorbreekt, een schilderij, of iets wat je buiten ziet, realiseer
je het je’.

Bliss and other stories verscheen in 1920. In de Engelse literatuur nam het korte
verhaal nog geen wezenlijke plaats in; slechts nu en dan gebruikte een auteur van
naam deze schrijfvorm en eigenlijk werd het korte verhaal beschouwd als een poging
van beginnelingen. Waar de Russen (en de Maupassant!) het genre volgens vaste
normen tot kunst verhieven, bleef er bij de Engelsen, ondanks enkele uitzonderingen
(Kipling, Somerset Maugham) een middelmatigheid, die Katherine Mansfield er
tijdens haar kritiserende periode bij Athenaeum niet toe noopte nader op deze vorm
van schrijven in te gaan. Er verschenen in die twee jaar acht bundels short stories,
w.o. van de auteurs Jack London en E.F. Benson. Maar met haar bundel Bliss
verscheen een aantal verhalen, die haar eigen (overigens altijd opbouwende) kritiek
op schrijvers als Gibbs en Galsworthy aanvaardbaar maakten, zelfs al gaf deze
bundel dan nog geen genialiteit, wel talent te zien!
In The Garden-Party wordt deze traditie voortgezet. Haar omstandigheden zijn
zeer gunstig: ze is verliefd op Murry, haar trouwe vriendin deelt haar leven in de
Villa Isola Bella, en haar koortsen zijn geweken. Zij is ziek, maar het tast haar werkzin
niet aan. Op 17 januari, in haar laatste levensjaar, zal zij in haar Dagboek schrijven:
‘Tchechov maakt een fout door te denken, dat hij, wanneer hij meer tijd
had gehad, vollediger zou hebben geschreven, de regen beschreven en
de theedrinkende vroedvrouw en dokter. De waarheid is, dat je maar
zóveel in een verhaal kunt krijgen; er komt altijd een offer aan te pas. Je
moet eruit laten wat je weet en verlangt te benutten: Waarom? Ik heb er
geen idee van, maar zo ligt het. 't Is altijd een soort wedloop om er zoveel
mogelijk in te krijgen eer het verdwijnt....’.
Zij herinnert zich daarbij in diezelfde passage als een uitzondering het verhaal The
Daughters of the late Colonel, dat zij heel kalm kon schrijven. Maar:
‘aan het eind was ik zo vreselijk ongelukkig, dat ik zo snel mogelijk schreef
uit angst te zullen sterven voor het verhaal verzonden werd’.
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Dit verhaal ontstond uit een eerlijke poging het karakter van haar vriendin bloot te
leggen, een poging, die eerder mislukt was. Ida Baker haalde haar zelf
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over opnieuw te beginnen, hetgeen geschiedde. Vooraf schreef Katherine Mansfield
hierover aan Murry (4 oktober 1920):
‘Ik voel, dat deze brief kil en pover is; de vruchten smaken niet. Weet je,
dat er een soort vijgeboom is, die verondersteld wordt familie te zijn van
die ene ongelukkige - hij heeft een donkere stam en zijn bladeren zijn
zwart; zij klapperen aan de zwart geworden takken; ze zijn als bladeren,
waar een vlam overheen is gegaan. Verschrikkelijk. Ik zag er eens een
in een dal, een prachtig dal, waar een rivier doorheen stroomde. Er lag
goed te drogen op de oever en vrouwen sloegen op het water en riepen
2)
elkaar vrolijk toe - en daar was die droeve boom. L.M. , die bij me was,
zei: “Natuurlijk is de verklaring, dat je nooit moet ophouden te geven”. De
vijgeboom had geen vijgen - dus Christus vervloekte hem. Heb je ooit!
Er gaat zo'n verhaal schuil onder dat alles - niet? - als je het maar kon
opgraven’.
Welnu, zij deed het.... en later, als Murry haar teleurgesteld heeft, geeft zij ons
bovendien het verhaal over het leven van Ma Parker, de oude werkster, die haar
kleinzoontje begraven heeft en geen tijd en geen plaats kan vinden om te huilen.
Nauw hiermee verbonden is de bekentenis, die we vinden in haar Dagboek, 16
december 1920:
‘Er is geen grens aan het menselijk lijden. Lijden is mateloos, het is
eeuwigheid. Fysiek lijden is kinderspel. Je borst door een grote steen
vermorzeld - om te lachen! Ik wil niet sterven zonder een getuigenis na
te laten van mijn geloof, dat lijden overwonnen kan worden. Want dat
geloof ik. Wat moet men doen? Men moet zich onderwerpen. Niet
tegenstribbelen. Het aanvaarden. Zich laten overstelpen. Het volledig
accepteren. Het tot een deel van zijn leven maken. Alles in het leven, dat
wij werkelijk aanvaarden, ondergaat een verandering. Dus lijden moet
Liefde worden. Dit is het geheim. Dit is wat ik doen moet’.
Zij bedoelt ermee: haar persoonlijke liefde voor Murry, de man, die haar begeeft,
tot een ‘groter’ liefde sublimeren. En ze beeldt Ma Parker uit, het oudje, dat ‘volledig
accepteerde’....
Wij zeiden reeds, dat Katherine Mansfield het als haar dure plicht beschouwde evenals Tsjechov dat voor Rusland deed - haar land aan de mensen bekend te
maken. Zij werd meer en meer van dit idee vervuld naarmate zij haar hoogste kunnen
bereikte. Zij geloofde - zo zegt Anthony Alpers het in zijn biografie - dat de oorlog
aan haar generatie ‘een tragisch weten’ gebracht had. Ze was echter van mening,
dat dit tragisch besef alleen door schoonheid, indirect, in de kunst kon worden
uitgedrukt. Daarbij sluit aan wat zij als een cri de coeur eind oktober 1921 in haar
Dagboek neerwerpt:
‘Ik vraag me af waarom het zo bijzonder moeilijk zou zijn om nederig te
wezen. Als ik een verhaal voltooid heb en eer ik aan een ander ben
begonnen, betrap ik mezelf erop heel fier te zijn. Dit beïnvloedt het werk
ten zeerste. Je kunt niet kalm zijn, niet zuiver en goed, zoals je zijn moet,
wil je voortgaan. Ik kijk naar de bergen, probeer te bidden en aan iets
geweldigs te denken. Het is een soort opwinding binnenin je, die er niet
hoort te zijn.... En al wat ik in deze stemming schrijf zal niet goed worden,
2)

Ida Baker, ook wel Lesley Moore.
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het zal vol droesem zijn. Als ik goed deed, zou ik in m'n eentje ergens
onder een boom gaan zitten. Je moet leren, je moet je oefenen jezelf te
vergeten. Ik kan de waarheid over Tante Anne niet vertellen, als ik niet
zonder zelfbewustheid in haar leven kan doordringen. O, God! Ik ben nog
verdeeld. Ik ben slecht. Ik faal in mijn persoonlijk leven. Ik verval tot
ongeduldigheid, humeurigheid, ijdelheid, en zo faal ik als Uw priesteres.
Misschien helpt poëzie me....’.
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En door deze puurheid, dit nooit aflatende zelfonderzoek, werd het beeld, dat wij
van het ons onbekende Nieuw Zeeland krijgen, met al zijn mensen van toen en nu
en straks, met zijn kreken, taxusbomen, camelia's, zijn schapenkudden, rotsen en
bungalows - van een transparantie, die ons bijna verwart, omdat het lijkt, alsof wij
onbescheiden waren....
Er is bij een zo uitgebreide brievenschat, vol uitingen over de kunstvorm, die haar
lief was, mét een evenzo zichzelf en haar verhalen ontledend Dagboek, stof te over
om te blijven putten uit wat ‘de moeder van het korte verhaal’ ons naliet. Maar wij
moeten naar een slot uitzien. Laat dit zijn wat Katherine Mansfield in haar Dagboek
schreef, nadat zij The Garden-Party voltooid had (op 14 oktober 1921):
‘De laatste dagen valt je meer dan iets anders het blauw op. Blauwe lucht,
blauwe bergen, alles is van een hemels blauw! En wolken in allerlei soort
- vleugels, zachte witte wolken, bijna vaste, gouden eilandjes, grote
namaakbergen. Het goud verdonkert langs de hellingen. Het is, heel
gewoon: volmaakt. Maar de late avond is de tijd - der tijden. Dan, met die
onaardse schoonheid voor je, is het niet moeilijk je te realiseren hoe ver
je gaan moet. Iets schrijven, dat die rijzende maan, dat bleke licht waardig
zal zijn. En “simpel” genoeg te zijn, zoals men simpel zou zijn voor God....’.

Naschrift
Bij het corrigeren der drukproeven vernamen wij helaas, dat John Middleton Murry
op 67-jarige leeftijd te Bury St. Edmunds overleed. Zo ontviel ons de grote ijveraar
voor Katherine Mansfields werk toch nog te vroeg.... Een gelukkige omstandigheid
mag echter zeker heten, dat hij juist voor zijn ziekworden nog geweten heeft, dat
ook Holland K.M.'s betekenis gaat begrijpen: Gaade in Delft gaf Hans Edinga
opdracht haar verhalen te selecteren en te vertalen.
F.S.-O.
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Virussen en Synthetisch leven
Wetenschappelijke kroniek
Luk Pauwels S.J.
SINDS Dr. Salk de vaccine tegen de kinderverlamming heeft gevonden, is het in
brede kringen bekend geworden dat de gevreesde ziekte door een virus veroorzaakt
wordt. Welk is dat geheimzinnig personage dat zich bij die andere verwekkers van
besmettelijke ziekten, de microben - bacteriën en ééncellige diertjes - is komen
voegen? We willen het even van naderbij bekijken: zijn verspreiding, zijn structuur
en zijn theoretisch en praktisch belang.
De eerste en baanbrekende onderzoekingen op dit gebied betroffen het geval
van de tabakmozaïek. De zieke plant wordt in haar groei geremd en de bladeren
vertonen gele, gemarmerde vlekken. Reeds in 1886 ontdekte Mayer het besmettelijk
karakter van deze plantenziekte en enkele jaren later beweerde Ivanowski dat de
kwaal aan een levend wezen was te wijten, ofschoon het met de gebruikelijke
methoden van filtrage niet te vatten was. De tabaksplanten kunnen op zijn minst
door vijf verschillende virussen geteisterd worden. Vele andere planten, zoals de
tomaat, de aardappel, de komkommer, de raap, de zurkel hebben hun specifieke
virusziekten. Bij de dieren vindt men het mond- en klauwzeer, de runderpest, de
hoenderpest en vele andere kwalen. Bij de vlinders bijvoorbeeld trof men de
veelvlak-ziekte aan: dode rupsen zitten soms vol kristallen met talrijke facetten. Voor
de mens vormen zij een indrukwekkende lijst: de mazelen, de bof, de pokken, de
waterpokken, de tyfus, de gele koorts, de kinderverlamming, hersenontstekingen,
de razernij, de griep en ook de zeer banale verkoudheid. Men heeft reeds
herhaaldelijk de hypothese voorgesteld, dat een virus een belangrijke rol zou spelen
in de kankers van de mens. Zelfs uiterst kleine wezens als bacteriën hebben zich
tegen virussen te verdedigen. In hun lichamen vindt men bacteriofagen, die hun
ontbinding bewerken.
Pasteur had het probleem van de generatio spontanea, het ontstaan van levende
wezens zonder levenskiem, stevig aangepakt. Leven wordt uit leven geboren, was
zijn axioma. De plotselinge proliferatie van bacteriën in voedzame oplossingen was
te wijten aan voor het oog onzichtbare kiemen. In gesteriliseerde, hermetisch
afgesloten bokalen kwam geen leven tot stand. Onder de microscoop vond hij een
hele reeks van uiterst kleine ziekteverwekkers. Na hem werd de bacteriën jacht door
onvermoeibare onderzoekers voortgezet. Doch bepaalde ziektefactoren, waarvan
men vermoedde dat het levende wezens waren, bleven onzichtbaar bij de sterkste
vergroting. Men beschouwde hen als microben van uiterst kleine afmetingen, wat
hun toeliet door de nauwste poriën van de filters te glippen. De uitvinding van de
elektronenmicroscoop heeft het noman's land van de dimensies tussen die van de
bacteriën en die van de atomen en de eenvoudigste moleculen opengesteld. Daar
zag en fotografeerde men afzonderlijke virussen en reuzemoleculen. Zulke studies
veronderstellen een geweldige vooruitgang in de technieken om de virussen af te
zonderen en in zuivere toestand te
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bekomen. De ultra-centrifugemethode van Svedberg en verbeterde
ultrafiltratie-methoden maakten dit mogelijk. Prof. W.M. Stanley, hoofd van het
laboratorium voor virusonderzoek aan de California-universiteit te Berkeley,
realiseerde het eerst de kristallisatie van het tabakmozaïek-virus. Voor dit
pionierswerk werd hem in 1935 de Nobelprijs voor scheikunde toegekend.
Gebied van
atomen en
eenvoudige
moleculen

bestudeerbaar waterstofmolecule
met X-stralen

0,2 mμ

watermolecule

0,5 mμ

grootte ca. 0,1 suikermolecule
mμ

0,7 mμ
4,3 mμ

Gebied van
zichtbaar met albumine (een
reuzemoleculen elektronenmicroscoop eiwit)
en virussen

groter dan 2
mμ
Gebied van
zichtbaar met
micro-organismen klassiek
microscoop

kinderverlamming-virus

8-12 mμ

tabakmozaïek-virus

12×200 mμ

geen

20-125 mμ

Staphylococcus
bacteriofaag

50-70 mμ

chromosoom

100-2000 mμ

Treponema
pallidum
(bacterie;
syfilis)

200 mμ

500 mμ

groter dan 200 amoebe
mμ
(ééncellig
diertje)

1500 mμ

Bacterium coli
(in dikke darm)
Gebied van
zichtbaar met
macro-organismen het blote oog

groter dan
10.000 mμ

mens

1,70 m =

1.700.000 mμ

walvis (grootste 30 m =
dier)

30.000.000 mμ

sequoia
130 m =
(hoogste boom)

130.000.000
mμ

De afmetingen van de virussen variëren tussen 10 en 300 millimicron (één
millimicron is het miljoenste deel van één millimeter). Tien millimicron is slechst
honderdmaal de diameter van een atoom. Ter vergelijking geven we hierbij enkele
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andere afmetingen uit de biologie. De grootste virussen benaderen de afmetingen
van de kleinste bacteriën en de kleinste zijn soms kleiner dan de

Brokstuk van een eiwit

grootste eiwitmoleculen. Het is geen wonder dat men hen beschouwt als de overgang
tussen de levenloze stof en de levende wezens. Het feit dat ze kristalliseerbaar zijn,
doet hen thuishoren bij de mineralen. Maar het vermogen om zich te reproduceren
wijst op leven, al is het begrip hier veel armer aan inhoud dan bij een mens of een
ander hoger wezen. Deze vermenigvuldiging is echter slechts mogelijk binnen in
levende cellen. Niet alleen in afmetingen maar ook in vorm verschillen de virussen
sterk van elkaar. Bolletjes en staafjes zijn de gewone gestalten: soms zijn ze
zeshoekig bij doorsnede of omringd met een membraan. Zij bezitten dezelfde fysische
eigenschappen als andere reuzemoleculen en hun zuivering geschiedt als bij eiwitten.
Hun scheikundige samenstelling vooral maakt hen tot een van
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de belangwekkendste objecten van het biologisch onderzoek. Al de tot nog toe
bekende virussen bestaan hoofdzakelijk of uitsluitend uit twee ingewikkelde
chemische stoffen: een eiwit en een nucleïnezuur. Elk eiwit is een aaneenschakeling
van aminozuren. De nucleïnezuren zijn samengesteld

Brokstuk van een nucleïnezuur

uit nucleotiden, die op hun beurt uit één fosforzuur, één suiker en één organische
base bestaan. De structuur van het virus kan men zich zo voorstellen: fijne,
aanliggende spiralen van eiwit die een cylinder rond een spil van nucleinezuur
vormen. Van de verschillende bouwstenen waaruit een organisme opgetrokken is:
water, minerale zouten, suikers, vetten, eiwitten, nucleïnezuren, zijn de laatste twee
de belangrijkste. Zij zijn meer dan de andere bestanddelen de levende stof. Typisch
is het dat de bacteriën een hoger gehalte aan nucleïne-eiwitten bezitten dan meer
gedifferentieerde wezens. Bij de virussen kan men een reeks opstellen gaande van
complexe organismen met een hele gamma van stoffen tot de eenvoudigste
structuren die uit zuiver nucleïne-eiwit bestaan.
Vorig jaar deed het sensationele nieuws de ronde dat Amerikaanse geleerden leven
gesynthetiseerd hadden in proefbuisjes. Twintig jaar na de prestatie van W.M.
Stanley reconstrueerden Dr. H.L. Fraenkel-Conrat en Dr. R. Williams aan dezelfde
Universiteit van Californië het tabaksmozaïek-virus uit levenloze elementen. De
geleerden hadden het virus ontbonden in een licht

Ontbinding van een virus

basische oplossing, (een base is elektrochemisch de antipode van een zuur). Het
nucleïnezuur werd daarop afgescheiden van de eiwitten. De beide fragmenten
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bleken bij injectie inert. Toen men de bestanddelen weer samenbracht in de
verhouding 10 eiwit op 1 nucleïnezuur, in een licht zuur milieu, kreeg de oplossing
haar hevig besmettelijk karakter weer. Foto's met de elektronenmicroscoop genomen
vertoonden de gevormde virussen.
Het is niet gemakkelijk, zich de draagwijdte van deze gebeurtenis te realiseren.
Zou vandaag of morgen de eerste artificiële mens uit een van onze laboratoria
stappen - een bezielde mens van vlees en bloed, niet een metalen robot - de hele
wereld zou ontsteld staan van dit menselijk kunnen. Dat zo iets in

Streven. Jaargang 10

1084
principe mogelijk is, werd nu bewezen. Alleen grote leemten in onze biologische
kennis en vooral technische moeilijkheden verwijzen de synthese van een hoger
wezen naar een verre, misschien niet te bereiken toekomst. Vooreerst zou men
moeten weten welke scheikundige stoffen dit organisme opbouwen en welke hun
formule is en dit voor alle stoffen, of zij in massale of in uiterst geringe hoeveelheden
voorkomen. Verder zou men moeten weten in welke verhoudingen de verschillende
stoffen moeten samengevoegd worden en vooral zou men ze elk op haar plaats in
de cellen moeten aanbrengen. De toestand was heel anders voor de virussen. Hier
had men slechts twee onderdelen, die zich spontaan verenigden en op elkaar pasten
als een moer op een schroefbout. Maar men bedenke dat men zelfs voor het intens
bestudeerde virus van de tabakmozaïek de nucleïnezuren en de eiwitten nog niet
heeft kunnen samenstellen uit eenvoudiger stoffen, omdat men hun bouw slechts
in de grote lijnen kent.
Voor kritische geesten blijft er waarschijnlijk een twijfel bestaan omtrent de waarde
van dit experiment. Zou het niet voldoende geweest zijn dat slechts één virus aan
de ontbinding ontsnapt was en het uitgangspunt was geworden voor een
vermenigvuldiging, opdat men de stelling van Pasteur ook voor de virussen zou
kunnen behouden? Dank zij een nauwkeurige controle is Fraenkel-Conrat tot het
besluit gekomen dat er voor één miljoen werkelijk ontbonden virussen onder de
afgescheiden eiwitten ten hoogste één niet ontbonden virus kon voorkomen en er
bij de afgescheide nucleïnezuren minder dan dertig niet ontbonden virussen waren.
Is dit niet een duidelijke weerlegging? Hoegenaamd niet, want de besmettelijkheid
was 100.000 maal sterker dan men kon verwachten als gevolg van een
vermenigvuldiging van de niet vernietigde virussen. Men moet wel concluderen dat
hier een synthese van virussen plaats heeft gehad.
Eens te meer voelt de bioloog zich in zijn overtuiging gesterkt dat een
wetenschappelijke verklaring van de organismen enkel een beroep mag doen op
de scheikundige en fysische eigenschappen van de bestanddelen en geen
supplementair levensprincipe nodig heeft om die wezens de adem in te blazen.
Dit was niet de eerste stap om de vermoedelijke weg van de evolutie weer op te
gaan. In 1953 kwam een jong student, S.L. Miller, op het idee om een hypothese
van zijn professor met een experiment te testen. Prof. H. Urey, een andere Nobelprijs
voor scheikunde, had in een van zijn colleges aan de Universiteit van Chicago
gesuggereerd dat men zich de atmosfeer van de aarde in het begin van haar bestaan
mocht voorstellen als een samenstelling van methaan (CH4), ammoniak (NH3),
waterstof (H2) en waterdamp (H2O). Het zijn immers deze gassen die nu nog de
atmosfeer van Jupiter en Saturnus uitmaken naar de analyse van hun lichtspectrum.
In het begin van de geologische tijd moeten de geweldige ontladingen van onweders,
gevolgen van de ioniserende zonnestralen, voldoende geweest zijn om deze gassen
in meer complexe organische stoffen, vooral in aminozuren om te vormen. S.L.
Miller verhitte een mengsel van genoemde gassen gedurende een week in een
afgesloten kringloop en liet er elektrische ontladingen op inwerken. Bij analyse van
1)
het water bleek het dat er suikers en een twintigtal aminozuren gevormd waren .
Het rendement was miniem, maar toch was het een prachtig resultaat. Indien de
veronderstelling van Urey over de samenstelling van de atmosfeer op de primitieve
aarde even-

1)

Deze gebeurtenis werd hier reeds besproken door Dr. De Ceuster in het artikel ‘Autogenese
in het laboratorium?’, Streven, jrg. 8, deel I, 1954, pp. 256-259.
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eens kan geverifieerd worden, is het ontstaan van leven zeer waarschijnlijk volgens
dit schema verlopen. De waarde van Millers experiment ligt niet in het feit dat hij
aminozuren synthetiseerde - anderen hadden dat reeds vóór hem gedaan langs de
weg van opeenvolgende en gerichte reacties - maar hierin dat hij de primitieve
aardatmosfeer nabootste en de warboel van natuurkrachten vrij spel liet. De verdere
spontane vereniging van aminozuren tot een eiwit en van suikers, basen en
fosforzuur tot een nucleïnezuur schijnt niet zo onmogelijk.
De grote overeenkomst in structuur van de virussen en de chromosomen dringt zich
op. Chromosomen zijn de staaf- of lintvormige lichaampjes, die zichtbaar worden
in de cellen van praktisch alle levende wezens op het ogenblik van de kern- en
celdeling. Zij zijn de voornaamste en bestgekende dragers van de erfelijkheid. Ook
zij zijn samengesteld uit eiwitten en nucleïnezuren. Men zou de virussen kunnen
beschouwen als genen, als stukjes van chromosomen, die hun verband met een
stel chromosomen en een cytoplasma, het andere bestanddeel van de levende
celinhoud, hebben opgegeven en hun eigen leven zijn gaan leiden ten koste van
de cellen die zij parasiteren. De virusmoleculen kunnen hun eigen structuur
verdubbelen. Daarin gelijken zij weer op de chromosomen die langs hun lengte een
aan hen identieke structuur opbouwen en ze daarna afstoten, zodat elke cel een
zelfde aantal chromosomen met dezelfde erfelijke mogelijkheden toebedeeld krijgt.
De bestendigheid der eigenschappen is de grondtoon in het leven van de soorten,
maar nu en dan treden er bruuske veranderingen op: de mutaties. Diezelfde
fenomenen heeft men ook bij sommige virussen kunnen constateren. Zulke
omvormingen zijn het gevolg van een herrangschikking van de tweeëntwintig
verschillende aminozuren in de eiwitten en van de vier soorten nucleotiden in de
nucleïnezuren. De plaatsing van deze elementen in een vaste volgorde en de
herhaling van groepen geven ontelbare combinatiemogelijkheden. Of men met een
tulp of met een roos zal te doen hebben, wordt op dit niveau bepaald.
Van eenzelfde virus bestaan er vele linies. Voor het mozaïekvirus van de tabak
heeft men een vierhonderd-tal van zulke linies geïsoleerd, elk gekenmerkt door een
verschillende graad van besmettelijkheid en een stel fysico-chemische
eigenschappen. Dr. Burnett, een Australisch viroloog, besmette eenzelfde kippenei
met twee verschillende linies van een griepvirus. Toen hij daarop een extractie deed,
vond hij een ‘hybride’ virus, dat kenmerken van beide ouders droeg. Men
veronderstelt dat gedurende het vermenigvuldigingsproces onderdelen loskomen
en uitgewisseld worden. Een analoge hybridisatie realiseerde dezelfde Dr.
Fraenkel-Conrat in zijn proefbuisjes. De eiwitten van linie A werden samengebracht
met de nucleïnezuren van B en andersom. Kruisingen, zoals Mendel ze realiseerde
met twee erwtenrassen, en zoals genetici ze sinds vijfentwintig jaar met talrijke
rassen en zelfs soorten proberen, werden hier met de eenvoudigste en laagst
georganiseerde wezens uitgevoerd.
Een beter inzicht in de elementaire processen zal ook een grote vooruitgang
betekenen voor de strijd tegen de virusziekten. Reeds bereidt men zich voor om
virulente virussen te bestrijden met verwante onschadelijke vormen van dezelfde
soort. Het wordt ook mogelijk, genen van één soort over te brengen in een andere
of zelfs gesynthetiseerde genen in te lassen. De zoö- en fytotechniek zal dan een
explosie van nieuwe groepen zien ontstaan.
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Politiek Overzicht
Internationaal
IN februari van dit jaar hield de president van communistisch China, Mao Tse Toeng,
voor het Opperste Staatscollege een redevoering, waarin belangrijke dingen werden
gezegd. In deze, eerst nu bekend geworden, toespraak gaf hij toe, dat er in het
hedendaagse China nog talrijke tegenstellingen bestaan, niet alleen tussen het volk
en het dictatoriale, bureaucratische bewind, maar ook tussen de arbeiders enerzijds
en de industriëlen en zakenlieden anderzijds, tussen arbeiders en boeren,
communisten en niet-communisten. Mao toonde zich erg verdraagzaam jegens
deze afwijkingen van de officiële communistische opvattingen, wierp de gedachte
aan dwang verre van zich af en verklaarde, dat men de mensen slechts door
overreding voor zich kon winnen. Deze opvattingen van Mao wijken nog al af van
die, welke in het Kremlin heersen. De ‘monolithische eenheid’ van het communisme,
waaronder dan verstaan werd de totale onderwerping van de communisten over de
hele wereld aan de richtlijnen door Moskou gegeven, is de laatste jaren steeds meer
aangetast. Het begon in Joego-Slavië, waar Tito eerst de eis stelde van
gelijkberechtiging van de communistische staten en zich later ook ideologisch van
Stalin losmaakte. De de-stalinisatierede van Kroestsjef vorig jaar veroorzaakte de
moeilijkheden in Polen en Hongarije. Wel zijn de Hongaren er niet mee geholpen,
dat Mao het optreden van Rusland te hardhandig noemt, maar voor Gomulka is
Mao's rede een aardige steun, die nog verstevigd zal worden bij zijn aangekondigde
bezoek aan Warschau voor het einde van de zomer. Ook Tito zal deze rede graag
gehoord hebben. Typisch is echter, dat zowel Tito als Mao hun gedachten niet
volledig uitwerken; als Mao zegt: ‘Laat honderd gedachtenscholen wedijveren’ of
poëtischer: ‘Laat honderd bloemen bloeien’, dan zou dit moeten leiden tot een
meer-partijenstelsel en deze conclusie trekt Mao evenmin als Tito dit aandorst, toen
Djilas hierop wees.
Hoe de ontwikkeling verder zal zijn is niet te voorzien. Premier Tsjoe En-Lai van
communistisch China heeft een dezer dagen voor het Nationaal Volkscongres te
Peking reeds enkele verklaringen afgelegd, die niet geheel in overeenstemming zijn
met die van Mao in februari. Is het tijdperk van het toestaan van kritiek reeds weer
voorbij? Ook verklaarde Tsjoe En-Lai, dat de gebeurtenissen in Hongarije de eenheid
van het socialistische kamp hadden versterkt. Het is mogelijk, maar in geen geval
is zij hersteld. Leek het enige tijd geleden, dat de verstandhouding tussen Rusland
en Joego-Slavië verbeterde, de laatste dagen schijnt het weer mis te zijn. Tito vraagt
zich n.l. openlijk af hoe hij de opvatting van Kroestsjef, die aandringt op
samenwerking, moet rijmen met die van Soeslov, partijsecretaris belast met kwesties
betreffende de volksdemocratieën, die beweert, dat er strijd geleverd moet worden
tegen alle revisionisme, chauvinisme en nationalisme. Deze strijd bleek reeds bij
het ontslag van tien leden der redactie van het Russische tijdschrift ‘Historische
Vraagstukken’, omdat zij niet duidelijk genoeg de huidige revisionistische tendenz
hadden verworpen; onder deze tien bevonden zich enkele ook in het buitenland
bekende hoogleraren. Maar hoe is de opvatting van Soeslov weer te rijmen met de
woorden van de O.-Duitse partijsecretaris Uhlbricht, die bij het afscheid na Gomulka's
bezoek de mogelijkheid erkende van een nationale weg naar het communisme?
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De eensgezindheid in de Westelijke wereld is echter ook niet bijzonder groot. In
verschillende landen blijkt het steeds moeilijker te worden een regering te vormen.
Dit heeft een goede zijde: als er eindelijk een gevormd is, is het ook moeilijker deze
weer kwijt te raken! In Italië slaagde de fel anti-fascistische Zoli erin een kabinet te
vormen, dat tot zijn spijt slechts bestond uit leden der Democrazia Christiana; andere
partijen bleven liever in de oppositie in verband met de verkiezingen volgend jaar!
Zoli bemerkte echter, dat hij in het parlement slechts met behulp der neo-fascisten
de meerderheid had behaald en bood zijn ontslag aan. Na een vergeefse poging
om de oude centrumcoalitie te herstellen, weigerde president Gronchi dit te
aanvaarden en zit men dus met een regering, die zelf niet wil en door anderen niet
gewenst is.
In Frankrijk werden de regeringsmoeilijkheden opgelost. Na talrijke mislukte
pogingen vormde de radicaal-socialist Bourgès-Maunoury een kabinet. Daar echter
de Franse schatkist volkomen leeg was, moesten belastingvoorstellen, erg veel
lijkend op die, waarop Mollet struikelde, worden ingediend. De regering stelde de
kwestie van vertrouwen en wist een krappe meerderheid te verkrijgen. De
benzineprijs wordt verhoogd tot 90 fr. per liter, hetgeen de hoogste prijs ter wereld
schijnt te zijn; verder stijgen enkele belastingen, en kreeg de regering bovendien
toestemming voor een heffing op de stijging der voorraadwaarde; alleen wat het
laatste betrof was Bourgès gematigder dan zijn voorganger. Daar de Franse
deviezenreserves schrikbarend zijn gedaald, ging de regering er ook toe over de
invoer drastisch te beperken. Zij besloot de liberalisatie van de handel met de overige
OEES landen buiten werking te stellen in de hoop op deze manier de Franse
betalingsbalans weer in evenwicht te brengen, voordat over anderhalf jaar de
Euromarkt in werking zou treden. Aan de Euromarkt en de Euratom wenst de regering
vast te houden; zij zal de verdragen spoedig aan het parlement voorleggen.
Maarschalk Juin heeft op een congres van oud-strijders echter al verklaard, dat de
Euratom het einde zou zijn van de nationale onafhankelijkheid en dit is voor de
Fransen een uiterst zwaar argument. Het wordt tijd, dat men in Frankrijk gaat inzien,
dat verlies van de souvereiniteit ‘oude stijl’ de enige kans is op behoud der vrijheid.
De Euromarkt kwam ook ter sprake op de Gemenebestconferentie, die in Londen
werd gehouden. De tien landen kwamen voor het eerst na de Suez-crisis bijeen.
Het zijn vijf blanke en vijf niet-blanke staten, maar het zal wel niet lang meer duren
of de laatsten hebben niet alleen in bevolkingsaantal maar ook in het aantal staten
het overwicht, daar enkele kroonkolonies binnen niet al te lange tijd zelfstandig
zullen worden. Er zijn binnen het Gemenebest talrijke scherpe tegenstellingen. Zo
zijn India en Pakistan het niet eens over Kasjmir en Z.-Afrika en de nieuwe staat
Ghana hebben natuurlijk meningsverschillen over de apartheidspolitiek. Engeland
en Pakistan zijn lid van het Bagdadpact, maar India is tegenstander hiervan. Militaire
problemen zijn moeilijk te bespreken, daar India en Ceylon een neutraliteitspolitiek
voeren en - met Ghana - niets te maken willen hebben met kernwapens. Toch is er
tussen al deze vaak onderling twistende staten een sterke band, vooral gevormd
door economische belangen. De ‘imperial preference’, die na de conferentie van
Ottawa in 1932 de onderlinge handel heeft beheerst, heeft de leden-staten nauw
met elkaar verbonden. Men vraagt zich nu af of deze band niet in belangrijke mate
wordt benadeeld door de plannen van Engeland om zich te associëren met de
Euromarkt. Australië, N.-Zeeland, en ook de na de verkiezingen in Canada
onverwacht aan
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de macht gekomen conservatieve leider, John Diefenbaker, voelen hier niets voor.
Zij zullen hun uiterste best doen om Macmillan over te halen van zijn plannen af te
zien. Voor Canada zit hier nog iets anders aan vast. Zou Engeland zich nauwer bij
Europa aansluiten, dan zou Canada ter bevrediging van zijn financiële behoeften
meer op de V. St. zijn aangewezen. En zij zijn nu reeds bang, dat de grote financiële
invloed hiervan zal leiden tot vermindering van de Canadese onafhankelijkheid.
De ontwapeningsconferentie is nog steeds aan de gang. Van beide zijden werden
voorstellen gedaan. De Amerikaanse vertegenwoordiger, Stassen, liep erg vlot van
stapel, toen hij zonder af te wachten hoe de Natolanden over zijn voorstellen dachten
overleg pleegde met de Rus Zorin. Toen de bondgenoten hierover erg misnoegd
bleken, gaf Dulles uitdrukkelijk de verzekering, dat er geen akkoord tot stand zou
komen tenzij na overleg met de overige landen. Van een - wij zouden haast zeggen
- koloniale mentaliteit gaf ook de republikeinse senator Knowland blijk, toen hij
zonder blikken of blozen voorstelde Noorwegen neutraal te verklaren in ruil voor de
vrijheid van Hongarije. In Europa waagde men het te vragen of Noorwegen daarin
misschien ook nog iets te zeggen zou hebben, waarop Knowland haastig verklaarde,
dat men alles verkeerd begrepen had en het vanzelfsprekend was, dat Noorwegen
zelf moest beslissen. Op de conferentie was belangrijk, dat Zorin met een voorstel
kwam de proeven met waterstofbommen te staken voor een periode van 2 à 3 jaar
en tevens controle uit te oefenen op de naleving van deze afspraak. Dit is de eerste
maal, dat Rusland de noodzaak van controle erkent. Aanvankelijk hielden de V. St.
vast aan de eis, dat schorsing van kernproeven moest samengaan met stopzetting
van de produktie van kernwapens; daar het laatste moeilijker te controleren is, gaven
zij deze samenhang prijs. Nu begint men er echter ook aan te twijfelen of staken
van verdere proeven wel juist is; dit ontneemt n.l. ook de mogelijkheid om verder te
experimenteren in de richting van de ‘schone’ bom.
Een andere kwestie, die moeilijkheden geeft, is die der inspectie. Wel hebben
Denemarken en Noorwegen zich in principe bereid verklaard goed te keuren, dat
delen van hun land binnen de inspectiezone zouden vallen, maar Kroestsjef heeft
het Amerikaanse voorstel om een inspectiezone aan de Noordpool in te richten
belachelijk gemaakt door de vraag, waarom men nu wel sneeuw en ijs wilde gaan
bekijken. Toch is de arctische zone belangrijk, niet alleen omdat inspectie daar
betrekkelijk gemakkelijk zou zijn, maar ook omdat deze streken een voorname rol
zouden spelen bij een eventuele aanval. Tot nu toe is men nog niet veel verder
gekomen dan een principieel akkoord over de beperking der conventionele
bewapening, tenminste wat het eerste stadium betreft, want voor verdere stappen
stellen de Westerse mogendheden als eis politieke akkoorden over de hereniging
van Duitsland en ten aanzien van Korea.
In het Midden-Oosten zagen wij een versterking van het Bagdad-pact. Engeland
werd weer in genade aangenomen en de V. St. traden toe tot de militaire commissie.
Een poging om ook Saoedi-Arabië tot toetreden te bewegen mislukte. Intussen
daalde het prestige van Nasser verder. Verschillende Arabische landen hebben de
militaire attaché's, door wie Nasser pressie op de verschillende regeringen liet
uitoefenen, uitgewezen. De verkiezingen in de Libanon leverden een overwinning
op voor de pro-Westerse regering. Er ontstaan nieuwe combinaties nu buiten Nasser
om, maar het is de vraag of de Arabische vorsten zelf een politiek voeren, die in
staat is hun het vertrouwen van hun onderdanen te bezorgen.
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Nederland
Bij de debatten in de Tweede Kamer over de huurverhoging bleken de meningen
in enkele fracties nogal uiteen te lopen. Er was vooral kritiek op de looncompensatie.
Er kwamen een paar amendementen, maar de regering wenste geen concessies
te doen; zij legde zich slechts neer bij de aanneming van een amendement om de
huren van bedrijfspanden maar met 15% te verhogen. Een ogenblik leek een
kabinetscrisis mogelijk, toen er een tegenstelling bleek te bestaan tussen minister
Zijlstra en zijn partijgenoten in de Kamer. De minister kon er echter op wijzen, dat
het meningsverschil niet van principiële aard was en dat er na overleg met figuren
uit het bedrijfsleven geen gevaar voor de prijsstabilisatie aanwezig was. De wet
werd tenslotte z.h. st. aanvaard, waarbij de Staatkundig-Gereformeerden en de
Communisten lieten aantekenen tegen te zijn.
Met een beroep op de noodzaak te bezuinigen deelde de regering aan Amsterdam
mede geen steun te kunnen verlenen aan de bouw van de IJ-tunnel. Terwijl de
Gemeenteraad besloot de tunnel uit eigen middelen te bouwen, interpelleerde het
P.v.d.A.-lid Posthumus de regering. Daarbij bleken er aan regeringszijde ook ernstige
technische bezwaren te zijn tegen de Amsterdamse plannen, terwijl het spel aan
hoofdstedelijke kant niet erg taktisch bleek te zijn gespeeld. Het debat resulteerde
in het aannemen van een motie-Romme, waarin de noodzaak van de IJ-tunnel werd
uitgesproken; het Rijk zal aan het tot standkomen hiervan meewerken, nadat door
rijks- en Amsterdamse deskundigen een voor beide partijen aanvaardbaar plan is
opgesteld. Ondanks de moeilijkheden is men toch nog vrij optimistisch over de
tunnelbouw. Aangezien echter gewacht moet worden op het einde der
bestedingsbeperking, liggen intussen miljoenen, die reeds besteed zijn, renteloos
of gaan geheel verloren.
Over het einde van deze periode is minister Hofstra op dit ogenblik erg
pessimistisch. Hij schat het tekort op de herziene begroting een dikke 100 miljoen
hoger dan oorspronkelijk het geval was en acht daarom belastingverhoging
noodzakelijk.
J. Oomes

België
Wat we in ons vorig overzicht lieten doorschemeren, is gebeurd. Ingevolge de
C.V.P.-eis inzake legerdienst onder een onhoudbare druk gezet, heeft de regering
een halfslachtige oplossing gevonden en de diensttijd op 15 maanden gebracht. Dit
werd mogelijk, aldus de minister, door overheveling van militairen uit het binnenland
naar de eenheden in Duitsland en door verhoging van het aantal beroepsvrijwilligers
met 3000. De oppositie heeft opnieuw de mogelijkheid en haar vaste wil tot invoering
van de 12 maanden legerdienst beklemtoond.
Eveneens in ons vorig overzicht werd de verwachting uitgedrukt dat de liberalen
zich slechts bij een grondig gewijzigde wet op het bediendenpensioen zouden
neerleggen. Dit is niet gebeurd. Na wijziging door de Kamer werd de bewuste wet
in de Senaat ook door de liberalen goedgekeurd. Senator Warnant zei onomwonden
waarom: ‘De wet is en blijft slecht, maar wij wensen de regering Van Acker te steunen
in het gerezen sociale conflict....’.
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Dat de loonstop in de huidige conjunctuur niet houdbaar zou zijn, was wel algemeen
duidelijk. Sociale eisen konden niet uitblijven, vnl. in de meest welvarende sectoren,
bouwvak en metaalnijverheid. In deze sectoren konden inderdaad - gezien de
aanzienlijke winsten van het betrokken patronaat - nieuwe voordelen aan de
arbeiders worden verleend. Anderzijds betekende het verbreken van de loonstop
juist in deze spitsbedrijven een bedreiging voor het anti-inflatoire apparaat dat dhr.
Van Acker heeft gepoogd op te stellen. Dit suggereert reeds dat én de vakbonden
én de regering - achter het patronaat - hardnekkig aan hun stellingen zouden
vasthouden. In de bouwsector, waar de stakingen het eerst uitbraken, slaagde de
regering in een weinig hoogstaand manoeuvre door het A.C.V. te isoleren en de
werkgevers met het A.B.V.V. een akkoord te laten aangaan waarvan de bepalingen
geheim bleven, maar op grond waarvan het A.B.V.V. tot werkhervatting besloot.
Het A.C.V. aanvaardde dit akkoord van 27 juni natuurlijk niet, zodat hier wellicht
niets definitief beslecht is.
Kon de regering hier nog het A.B.V.V. uitspelen tegen het A.C.V., dit was echter
volstrekt onmogelijk in de staking der metaalarbeiders. De centrale ‘metaal’ van het
A.B.V.V., de machtigste, wordt inderdaad beheerst door adjunct-algemeen secretaris
Renard, die reeds een hele tijd in latent conflict verkeerde met de regering en met
dié vleugel van de B.S.P. die in de coalitie met de liberalen het hoogste heil ziet.
Dit conflict is thans openlijk uitgebroken, na de als anti-syndicaal te beschouwen
radiorede van dhr. Van Acker van 28 juni. Het is te begrijpen dat de liberalen dhr.
Van Acker in deze situatie ten volle steunen. Maar het is evenzeer waarschijnlijk
dat de regering Van Acker het epitheton ‘anti-sociaal’ niet meer zal kunnen kwijt
raken.
Dit is des te meer het geval daar én de goedkeuring van de nieuwe alkoholwet
in de Kamer én de weigering van de meerderheid om een debat aan te gaan over
de - eindelijk ingediende! - conclusies van het onderzoek betreffende de mijnramp
te Marcinelle niet anders dan als anti-sociaal kunnen betiteld worden, en misschien
met nog meer recht dan de pogingen om de jongste stakingen te breken.
Kortom, de ontevredenheid jegens de regering, die reeds middenstand, landbouw
en gezinnen beheerste, breidt zich ook uit over de arbeiders, zelfs de socialistische.
Van Vlaams standpunt uit gaven regering en meerderheid een nieuwe aanleiding
tot ontevredenheid door het voorstel Vanden Daele tot zetelaanpassing te verwerpen.
Intussen wordt het gevaar van het antiklerikaal karakter van coalitie en
parlementaire meerderheid niet uit het oog verloren. Z. Em. de Kardinaal wees er
in een brief aan de pastoors en biechtvaders terecht op, dat Kerk en christendom
door een hernieuwing van die coalitie na de e.k. verkiezingen ten zeerste zouden
bedreigd zijn. Hij riep dan ook op tot de politieke eenheid onder de christenen, het
vermijden van scheurlijsten en van blanko-stemmen. De linksen stelden in heftige
termen deze ‘inmenging van het kerkelijk gezag in de politiek’ aan de kaak, en
inderdaad is de onverbloemde stellingname van de Kardinaal, gezien de verregaande
laïcisatie van onze bevolking, een betrekkelijk kiese zaak. Maar wanneer de politiek
van een linkse coalitie zo duidelijk tegen de Kerk gericht blijkt als het met de gevoerde
en geplande politiek van de heren Buset, Collard, Troclet, Leburton het geval is,
zou de Kerk dan niet in haar verantwoordelijkheid te kort schieten door hier geen
stelling tegen te nemen?
L. Deraedt
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Forum
Verdraagzaamheid: een discussie
Sinds de oorlog zijn de gesprekscentra en de discussiegroepen als paddestoelen
uit de grond gerezen. Wetenschappelijke, religieuze of culturele manifestaties waar
het woord slechts van één zijde gevoerd wordt ‘doen’ het niet meer. Men kan dit
verschijnsel niet verklaren door de ontwaarding van het woord als drager van de
gedachte en het misbruik dat van dit communicatiemiddel gemaakt is. Immers bij
de zwaargeladen en probleemzwangere gesprekken worden nog veel meer woorden
gebruikt en ervaart men in nog sterkere mate de hulpeloosheid van deze menselijke
uitdrukkingsmogelijkheid. De neiging - en de noodzakelijkheid - om steeds meer
over te schakelen op kleinere groepen die gezamenlijk een onderwerp doorpraten
i. pl. v. een massale gehoorzaal die in ontzag het gebodene in ontvangst neemt
moet diepere gronden hebben. O.i. wijst deze ontwikkeling op een veel ernstiger
crisis n.l. de moeilijkheid om werkelijk present te zijn, tegenwoordig aan de
werkelijkheid.
De realiteit, de wereld, de ‘anderen’ bestaan onafhankelijk van mij. Zij zijn
‘gegeven’, ik moet ze aanvaarden en als zodanig staan zij ook werkelijk boven mij.
Alleen in een zekere mate van ondergeschiktheid kan ik met deze situatie vrede
nemen. Het is echter deze ondergeschiktheid, deze ‘De-mut’, dien-moed, een
noodzakelijke voorwaarde om tegenwoordig te komen aan mensen en dingen, die
de huidige mens maar moeizaam ligt. Ook al beweert hij het tegendeel, hij kan zijn
medemens alleen maar zien als de medevragende, niet als degene die een antwoord
geeft dat geldt onafhankelijk van de mening van de vraagsteller. Het gesprek loopt
dan ook meestal dood als er een stellige bewering valt: de energie om de verdere
vraag te stellen, n.l. waar deze zekerheid vandaan komt, ontbreekt dikwijls. Soms
ook ontbreekt de moed van de ‘antwoord-man’ om te bekennen dat hij zelf dit
antwoord aanvaardt vanuit een algemeen menselijk gegeven, een gemeenschap,
een ander met meer gezag dan hij, groter zelfs dan de mens. Er komt in deze
omstandigheden iets ‘onverdragelijks’ in deze verhouding waarin de ene mens als
de meer zekere staat tegenover de onzekere. Zowel de vraagsteller als degene die
hier spreken moet voelen zich gegeneerd en het forum gaat met een kennelijk gevoel
van hulpeloosheid uiteen. Het diepste, waarom het nu eigenlijk ging, heeft men noch
durven vragen noch durven uitspreken.
Aan deze benaderingswijze zitten ongetwijfeld ook vele goede kanten. In ieder
geval spreekt er het verlangen uit om bij de ander tegenwoordig te komen,
medemens te zijn. Men verdraagt deze scheiding niet langer meer. Vroeger wendde
de mens zich naar de wereld door concentratie op een ideaal. Thans gaat hij er van
uit slechts in de toewending tot de ander de ontplooiing te vinden van het eigen zelf.
Ideeën ‘zeggen’ mij niets omdat hun dragers nl. zo weinig zeggen. Ideeën leven
alleen maar in de mensen en ik zal de mens weer nabij moeten komen voor de
gehele gedachtenwereld rond mij weer werkelijkheid wordt. Zo gesteld zullen ook
de verschillende vormen van hoger onderwijs niet aan een zekere herziening der
didactiek kunnen ontsnappen en zo is het godsdienstgesprek eveneens op een
geheel andere basis gekomen, met geheel andersoortige moeilijkheden dan vroeger.
Alle gesprekspartners moeten immers bewogen worden door een gedachte: laat
het gesprek niet uit zijn. Poneer hier niet een antwoord of een zekerheid waardoor
de ander uit het veld geslagen wordt of op een niveau geplaatst van waar uit hij
geen kans meer ziet uit eigen kracht omhoog te komen en zich eenzelfde inzicht
eigen te maken. Dit lijkt de houding van een koloniale mogendheid tegenover een
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onderontwikkeld gebied, een rijkaard tegenover een arme die ons al even
onverdragelijk lijkt.
In dit licht is de poging om van de zijde der katholieke studenten aan de
gemeentelijke universiteit van Amsterdam bij gelegenheid van het 325-jarig bestaan
van
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deze instelling voor het hele universitaire forum een discussie op gang te brengen
over de verdraagzaamheid; een belangwekkend initiatief. Vier katholieken en vier
niet-katholieken belichtten hier paarsgewijze enkele aspecten van dit vraagstuk.
Van theologisch standpunt geschiedde dit door prof. dr. A. Leonard, o.p. (Hoei,
België) en prof. dr. C.W. Mönnich, Amsterdam. De historische ontwikkeling werd
geschetst door prof. dr. P.H. Winkelman (Nijmegen) en dr. H. Bonger (Arnhem). De
verdraagzaamheid binnen de wetenschap zou belicht worden door prof. B.A.M.
Barendse, o.p. en prof. dr. H.M.J. Oldewelt (beiden Amsterdam) terwijl tenslotte een
gedachtenwisseling zou volgen aangaande de verdraagzaamheid in het openbare
leven van deze tijd door prof. dr. ir. F.Th.A. Tellegen (Delft) en prof. mr. I. Kisch
1)
(Amsterdam) . Gezien de vele reacties, met name in de niet-katholieke pers, was
hier inderdaad een brandend probleem aangeraakt. Het bleek alras waar de brand
woedde en de gemoedelijkheid ophield. De historische ontwikkeling en de
verdraagzaamheid binnen de wetenschap boden nauwelijks stof tot discussie. De
verdraagzaamheid in het openbare leven trad terug voor een theoretisch-theologische
stellingname van prof. Kisch waardoor deze in nauw contact kwam met de eerste
inleider, prof. Leonard. (Prof. Mönnich, diens oorspronkelijke gesprekspartner, had
zich via een brillante juridische allegorie op dit terrein niet ontvankelijk laten
verklaren). Duidelijk kwam vast te staan dat de schoen der verdraagzaamheid wringt
op theologische gronden: het anders-verstaan of het niet-verstaan van het woord
Gods. Van een Ander die een antwoord geeft dat met onze vragen niet rechtstreeks
correspondeert, er niet op gelijk niveau mee staat.
Een zuivere vraagstelling is op dit terrein zelfs niet mogelijk gebleken. Op twee
wijzen werd de kwestie vertroebeld. In het eerlijke en sympathieke betoog van prof.
Kisch heeft deze zich als jurist van een aantal kerkelijke uitspraken meester gemaakt
op grond waarvan hij een logische bewijsvoering opbouwt en een rechterlijk vonnis
wijst: de katholieke kerk wordt veroordeeld wegens intolerantie op punten waar zij
zelf in het ongelijk is. Men mag hier zeggen dat de hoogleraar zich met methoden
van zijn eigen vak niet alleen in een andere wetenschap gewaagd heeft maar, wat
belangrijker is, in een andere wereld die weliswaar niet onredelijk is maar waar het
menselijk denken toch tot een andere toonhoogte getransponeerd wordt. Van
katholieke zijde heeft men de fout gemaakt ofwel prof. Kisch min of meer kwade
trouw te verwijten bij de naarstige samenstelling van zijn bloemlezing ofwel men
distancieerde zich zover van iedere kerkelijke uitspraak dat, in het verlangen om
als medemens slechts verstaanbaar te blijven, de Index, de codex, Denziger,
mitsgaders de hele opeenvolging van pauselijke uitspraken als niet beslissend voor
het kerkelijke denken in een onbruikbare rommelhoek terecht kwamen. Wij geloven
het in grote trekken eens te mogen zijn met de bezwaren die de Nieuwe Eeuw in
haar hoofdartikel van 1 juni 1957 (Gedachtenwisseling in de nevel) tegen deze gang
van zaken heeft geformuleerd. Men handelt onjuist als men - ook met de nobelste
bedoelingen - tegenover de oppositie van andersdenkende geleerden suggereert
dat de katholiek in wezen en in feite slechts enkele grote principen als essentialia
te aanvaarden heeft. Het gaat niet alleen om de uitspraken die men op straffe van
excommunicatie verplicht is te onderschrijven, het gaat om het hele denken en
voelen van de katholiek als lid van de kerkelijke gemeenschap waarmede hij én
door het geloof én door de sacramenten én door het gezag verbonden is. Het was
de kerk die bij al deze getuigenissen afwezig was. Met de beste bedoelingen, om
de ander niet te ergeren, trachtte men het te doen voorkomen alsof dit alles voor
de individuele katholieke gelovige onbelangrijk was. Maar het resultaat was juist
1)

In de handel verschenen onder de titel Verdraagzaamheid in de serie Mens en Medemens,
Aspecten der sociale werkelijkheid. Het Spectrum, Utrecht.
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het tegengestelde: het was des te irriterender, des te hopelozer dat men zoveel
tegenstrijdige meningen meende te horen namens hen die, op de man af gevraagd,
niets anders hadden kunnen doen dan
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toegeven dat zij hun antwoorden en hun beweringen alleen konden ontlenen aan
de consensus fidelium, de religieuze familieband der naar God luisterenden, meer
dan aan hun eigen individuele getuigenis.
Overal waar de katholiek verschijnt, verschijnt de kerk, en daarmede de dreiging
der arrogantie en het verwijt van onverdraagzaamheid. Prof. Tellegen heeft in het
eerste deel van zijn bijdrage treffend gewezen op deze spanning tussen het
uitsluitende staan in de alomvattende waarheid en het tegelijkertijd getuigen dat zij
voor allen bestemd is. Over de katholiek hangt altijd de schaduw dat hij de menselijke
verbondenheid verbreekt en de gesprekscontacten, die in een heel volk moeten
leven, stuk maakt. Is deze schaduw ooit te vermijden? Kan de gedachtenwisseling
tussen katholiek en niet-katholiek ooit louter menselijk zijn? Komt hier niet de zending
ter sprake waartoe allen krachtens het algemeen priesterschap geroepen zijn, een
zending in afhankelijkheid om van Gods openbaring te getuigen, meer dan van
eigen inzicht? De kracht van de openbaring is juist dat zij de mens dwingt zijn eigen
wereld te verlaten en te gaan denken in totaal andere begrippen. Would-be moderne
preken spreken daarom de mens niet meer aan en alleen maar een menselijk vraag
en antwoordspelletje zal hem gaan vervelen. Dit alles heeft op de duur geen
bevrijdende kracht meer omdat het een compromis is, meer aandacht heeft voor
de eisen van de mens dan voor de rechten van God.
In deze tussentijd is er een spanningsverhouding tussen waarheid en liefde. Men
hoeft zich terwille van de lieve vrede niet alles te laten zeggen. Men moet bepaalde
waarden, bepaalde liefdes durven verdedigen, anders zal men terecht de reactie
krijgen: de zaak van deze meneer, van deze vereniging stelt niets voor. Anderzijds
kan de liefde voor de ander eisen dat de in geloof als absoluut aanvaarde waarheid
niet tot gelding wordt gebracht. Dit is alleen dan geen verraad aan die waarheid als
de ander slechts niet de indruk heeft dat ik voor de volledige consequenties ervan,
voor mijn traditie, mijn afkomst, mijn familierelatie en mijn rechten en plichten als
erfgenaam op de loop ga. Dit laatste nu zou gebeuren als men de historische
ontwikkeling van de kerk, én van haar leer én van haar leiding niet meer au serieux
neemt en ridiculiseert, dit alles ten koste van de gehoorzaamheid en luisterbereidheid
die Gods woord nu van ons vraagt. Het vruchtbaar initiatief dat tot deze discussie
aanleiding gaf zal vermoedelijk nog wel doorwerken. Met name het punt van de
veranderende vormen der geloofsbeleving, de uitspraken der kerk die andere
aspecten belichten dan in vroeger tijden, moeten met grote eerlijkheid maar ook
met grote sympathie in het licht worden gesteld. Alle families zijn gegroeid, ook het
grote gezin Gods. Niemand zou nog aansprakelijk gesteld willen worden voor het
politiek-sociale gedrag van zijn grootvader noch het opvoedingspatroon van eigen
ouders zonder poging tot herziening op het nageslacht willen toepassen. Maar dit
betekent niet minder dankbaarheid voor onze afkomst. Wanneer men slechts de
kerk als dit bovennatuurlijk familieverband weer durft te stellen en te beleven, als
een levensbron onafhankelijk van mijn opinie, eerst dan zal men tot vruchtbare
opinievorming binnen de kerk kunnen geraken. God geeft meer en grotere
antwoorden dan een mens kan vragen. Een klein beetje fierheid op deze waarheid
is geen obstakel tot een gesprek. Het is het staan onder het Woord dat vrij maakt.
Mr. E. Schoenmaeckers S.J.

Vernieuwing der Nederl. missietentoonstellingen
De associatie van het woord ‘missietentoonstelling’ met begrippen zoals stofferigheid,
bazaarstemming en exotische kitsch berust op een niet te loochenen werkelijkheid.
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Waarschijnlijk heeft ze - oprijzend bij een kleine keur van visueel geoefenden en
esthetisch verfijnden - het nobele doel van dit soort manifestaties nooit bijster
geschaad, en het levende monument van geloofskracht, tragiek en heroïsme dat
er achter staat, had allicht nog beuzelachtiger representatie in de landen der
uitzending kunnen verdragen.
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Maar dit kon bezwaarlijk worden aangevoerd als argument voor het verzuimen van
een kans om aan de informatie in zake het missiewerk een waardige, adequate
plastische vorm te verlenen.
Het is alweer één van die bemoedigende kentekenen van vandaag dat ook hierin
een nieuwe koers wordt gekozen: de overtuiging dat een missietentoonstelling als
tijdelijke architectonische verwezenlijking aan de strengste eisen behoort te voldoen,
won de jongste jaren, in België als in Nederland, veel veld. Reeds in 1950 kreeg
architect Huib Hoste te Antwerpen de gelegenheid om een interessante poging tot
ordening en zuivering te ondernemen: voor het eerst vond toen een algemene
missietentoonstelling plaats, waarin de verscheidene missie-instituten gezamenlijk
vertegenwoordigd waren. De beperkingen - in het budget en door het feit dat het
bestaande expositiemateriaal grotendeels diende aangewend - remden toen nog
enigszins de vlucht van dit alleszins verdienstelijk initiatief.
In Nederland heeft de gedachte thans, met de reizende Amate-tentoonstelling
welke voor de eerste maal op 27 april jl. te Maastricht gehouden werd, een definitieve
gestalte gekregen. Het collectieve optreden der missie-instituten gaf aanleiding tot
een totaal nieuwe tentoonstellingsbouw waarvan de fabricage-kosten ongetwijfeld
snel zullen ‘geamortiseerd’ worden door de uiterst geringe onderhoudskosten, de
enorme tijds- en werkkrachtenbesparing in montage en demontage en de
klaarblijkelijke duurzaamheid van het materiaal.
In opdracht van de Verenigde Missionarissen en de Priester-Missiebond werd de
Amate-tentoonstelling samengesteld door E.P.H. Smeets M.S.C. Voor het ontwerp
en de vormgeving, de technische afwerking en de uitvoering werd een beroep
gedaan op de Tilburgse designer Sjef van Delft, die in de uitvoering werd
geassisteerd door Pater Karsten en Huib de Corti.
Het is alles bij elkaar een prachtig werkstuk van doeltreffendheid en goede smaak
geworden. Het geheel - dat een vrijmoedig ‘industrieel’ karakter heeft - berust op
het beginsel van de skelet-tentoonstellingsarchitectuur: geprefabriceerde
aluminiumbuizen van identieke maat en in serie vervaardigde steigerkoppelingen
vormen het constructieve geraamte, dat het onschatbare voordeel biedt: 1. geen
assemblageproblemen te stellen, 2. bijzonder weinig mankracht te vergen, en 3.
een fris, klaar en ‘eerlijk’ bestel van ruimten te creëren. Als vullingen,
scheidingswanden, etc., spant men zeildoeken in prettige platte kleuren. Er wordt
verder met fijn gevoel voor verhoudingen en stofwaarde gebruik gemaakt van allerlei
hedendaagse materialen, zoals plexiglas, nylondraad, golfplaat, e.d.m., terwijl fraaie
fotovergrotingen, mobiles, en andere specifiek moderne demonstratie-elementen
als blikvangers telkens hun plaats krijgen toebedeeld.
Dit is aldus een bekoorlijke tentoonstelling geworden. Ze houdt de bezoeker vast
in een ruimte welke hij optisch en sferisch met een aangenaam gevoel waarneemt.
Luchtig en licht is het allemaal, - en sportief én voornaam.
En toch geen exclusief kijk-oord. Elk van de zeventien stands is zodanig ontworpen
dat hij vooral in functie van het gesproken woord blijft. De attributen - een negerbeeld,
een Aziatisch toneelmasker, een zeeschelp, vlechtwerk, portretten van volkstypen,
suggestieve teksten, etc. - worden tamelijk schaars en a.h.w. behoedzaam gesitueerd
in een compositie van kleuren, lijnen en vormen welke slechts een klankbord wil
zijn voor de missionaris die vanaf een lage trede de belangstellenden voor- en inlicht.
De Amate-tentoonstelling wordt opgebouwd door vier vaklieden in twee dagen
en gedemonteerd door twee vaklieden in één dag. Alles - constructie-onderdelen,
vullingen en accessoires - kan geborgen worden in één, betrekkelijk kleine
vrachtauto. Een mooi staaltje van efficiëncy.
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Hier werd gedurfd en hier was talent. Het resultaat is, bij al zijn functionalisme,
menige geprezen kunsttentoonstelling overwaard.
K.-N. Elno
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Boekbespreking
Godsdienst
Cullmann, O., Immortalité de l'âme ou résurrection des morts? Delachaux & Niestlé, 1957, 86 pp., ing. Zw. Fr. 3.
Terecht beklemtoont de bekende auteur - en zijn betoog bracht heel wat opschudding
teweeg in Zwitserland - het fundamenteel verschil tussen een wijsgerige
onsterfelijkheidsleer en het christelijk geloof in de verrijzenis van het lichaam. Zelfs
christenen verwarren dikwijls die twee. Tegenover die misvatting geeft Cullmann
een geserreerde schets van de N.T. ische leer over de uitersten. De dood is daar
niet, gelijk bij Plato, een welkome bevrijding maar een tegennatuurlijk gebeuren als
gevolg van de gemeenschappelijke zondigheid van het mensdom. Niet een natuurlijke
onsterfelijkheid garandeert de continuïteit tussen de mens die sterft en die eens
verrijst maar de inbezitneming door de levenwekkende geest Gods die op de laatste
dag de hele mens, ook in zijn lichaam, tot een godvormig leven roept. Vóór dat
uiterste gebeuren ‘slapen’ de doden, ofschoon in de Heer. Met dit laatste, dat ook
door de afgescheiden Oosterse kerken wordt gehouden, zijn we niet zeker dat aan
alle N.T. ische teksten voldaan wordt: zou Paulus in de Brief aan de Filippenzen
zulk een hartstochtelijk verlangen te kennen geven ontbonden te worden en met
de Heer verenigd alleen maar om bij Hem te gaan ‘slapen’? En slaat zijn verlangen
alleen op de uiteindelijke vereniging bij de verrijzenis, wat voor zin heeft dan nog
zijn berusting, wegens zijn nog nodig zijn op aarde, in het uitblijven van zijn
stervensuur? Binnen het katholicisme heeft de Traditie zich ontwikkeld tot het dogma
der onmiddellijke vergelding van goed en kwaad na de dood door de reeds begonnen
Godsschouwing of de eeuwige verwerping. Ofschoon men daar spreekt van
‘afgescheiden zielen’ is er toch geen kwestie van een Griekse
onsterfelijkheidsgedachte: de ziel wordt er begiftigd met Gods eigen inwendig leven.
Men had evenwel het gevoel dat zonder zijn lichaam de mens eigenlijk zichzelf niet
is: daarvandaan de op het eerste gezicht naïeve uitlating der scholastieken maar
die eigenlijk voor hun eerlijkheid getuigt, dat in afwachting der verrijzenis, de
goddelijke almacht voor de ziel supleëerde wat haar aan lichamelijkheid ontbrak.
Het is de vraag of K. Barth met zijn onmiddellijke verrijzenis na de dood niet zeer
dicht de katholieke opvatting benadert die toch ook de eindtijden als reeds aan de
gang beschouwt. Deze recensie is nu al boven de haar gestelde perken uitgegroeid:
wij hopen op dit onderwerp naderhand in Streven terug te komen.
R. Leys

Graef, Richard, Macht des Gebetes. - F. Pustet, Regensburg, 1957, 166
pp., geb. D.M. 5,90.
Velen kennen Gräfs boekje Bidt, broeders (‘Herr, lehre uns beten’). Hier hebben we
het oorspronkelijke Duitse werk, onder een nieuwe titel, met een grotendeels
vernieuwde inhoud, in een nieuwe vorm. Eerst benaderen wij de tempel die bidden
heet; daarna treden wij binnen en begeven ons in het heiligdom. Helder in de
uiteenzetting, bewogen van toon, concreet door de vele toepassingen en
voorbeelden, is deze korte verhandeling, in haar genre, een meesterwerk. Wij vragen
ons af of er, voor een ruim publiek en ook voor ontwikkelden, zelfs contemplatieven,
een voortreffelijker, completer en effectiever ‘inleiding tot het bidden’ te vinden is.
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Em. Janssen

Hoornaert, R., Louez Dieu. - K. Beyaert, Brugge, 1957, 153 pp., ing. Fr.
48.
Dit boekje is het resultaat van een leven van studie en gebed. Het is als zou de
schrijver zijn jarenlange arbeid en ervaring, zijn geleidelijk gegroeide synthetiserende
overtuiging vastgelegd en verkondigd hebben in deze ‘méditations sur la vertu de
religion selon l'esprit de Saint François de Sales’. Want de deugd van
godsdienstigheid verenigt de diepe deemoed voor Gods majesteit met de hunkerende
en offerende liefde tot de verlossende Christus; met die grondgedachte stelde hij,
in tweeëndertig overwegingen, de mens en de schepping tegenover God; daarna
de Heilige Kerk, de Heilige Schrift, het kerkelijk jaar, het christelijk en apostolisch
leven, het sterven. Ons treffen hierbij de rijpheid en rijkdom van theologische,
mystieke, liturgische, scripturaire informatie, het soepel zich bewegen op terreinen
van beschouwing, van
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cultus en van positieve kennis, de ruime verscheidenheid dus in een werkje dat
ouderen verrijkend en jongeren vernieuwend moet voorkomen.
Em. Janssen

Keulers, Dr. Jos., De boeken van het Nieuwe Testament. - J.J. Romen
en Zonen, Roermond en Maaseik, 7 delen, 1950-1956.
Toen de eerste druk van dit werk verscheen, in 1936-1942, kon men er gerust van
zeggen dat het in een behoefte voorzag. De tijd heeft intussen allerminst stil gestaan.
Wat in de vooroorlogse jaren nog als zeer bevredigend kon gelden, is dat nu niet
meer. Nieuwe religieuze bezinning, en niet het minst de overal oplevende Bijbelse
belangstelling der leken, stellen thans geheel andere eisen. In de vooroorlogse
jaren, toen Keulers zich als eerste in de vaderlandse Katholieke gemeenschap aan
een dergelijk werk zette, was het te begrijpen dat zijn opzet iets tweeslachtigs kreeg.
Het hele terrein lag braak; hij moest schrijven voor allen. Zonder een strikt
wetenschappelijk commentaar te willen of kunnen geven, hoopte hij toch ook de
vakgenoten van dienst te kunnen zijn en raakte daartoe, noodgedwongen
oppervlakkig, een menigte speciale vraagstukken aan. Van de andere kant wilde
het werk uitdrukkelijk niet minder een praktisch commentaar zijn en ten dienste
staan aan predikant en catecheet, ja zelfs aan de ontwikkelde leek. Deze twee
preoccupaties verdroegen zich slecht met elkaar. Waar velen thans naar uitzien is
een commentaar zoals er sinds de oorlog in het buitenland wel verschenen zijn:
een commentaar dat met vermijding van overbelasting door apologetisch verweer
en allerlei schoolse discussies, zich vooral zou toeleggen op de beknopte, positieve
uitleg van de tekst en die deze vooral in zijn religieuze betekenis nader zou trachten
te brengen tot de hedendaagse Bijbellezer. Maar alle onbevredigdheid die men bij
deze heruitgave kan gevoelen, neemt toch niet weg dat op een wezenlijk punt de
situatie nog dezelfde is als in de vooroorlogse jaren: nog steeds is Keulers onze
enige Katholieke Nederlandse commentaar op het Nieuwe Testament. Een nieuwe,
modern opgezette commentaar op het Oude Testament is aan het verschijnen,
maar vordert langzaam; een nieuwe vertaling-met-aantekeningen van het Nieuwe
Testament is al sinds jaren aangekondigd maar nog steeds niet verschenen;
menselijkerwijze gesproken mogen we dus verwachten, dat Keulers' werk nog de
nodige jaren lang dienst zal blijven doen. Erkend moet dus worden, dat deze nieuwe
druk wel degelijk opportuun was; hij voorziet nog steeds in een behoefte. Liever
dan het werk te vergelijken met soortgenoten in het buitenland, of met eigen wensen,
lijkt het dan ook realistischer deze uitgave op haar eigen kwaliteiten te waarderen.
We hebben hier niet te doen met een onveranderde heruitgave van de eerste druk,
maar wel degelijk met een nieuwe bewerking, waarvan de resultaten overal voelbaar
zijn. De onvermoeibare schrijver is zich zeker wel bewust geweest van de richting
waarin hij moest werken, en naar vermogen heeft hij getracht de nodige
verbeteringen aan te brengen. De al te grote breedvoerigheid, die door vele critici
aan zijn eerste druk verweten was, heeft hij door grotere beknoptheid getracht te
vermijden. Dit is enkel winst; met recht heeft de Schr. vooral daar geschrapt, waar
gepolemiseerd werd tegen vaak allang vergeten rationalistische fantasieën. De
ruimte, die door dergelijke inkortingen vrij gekomen is, wordt gedeeltelijk benut om
dieper in te gaan op de religieuze en theologische betekenis der teksten; met recht
mag de Schr. dan ook in zijn voorwoord verklaren: ‘De omvang is kleiner, maar de
inhoud is eerder toe- dan afgenomen’. En het doel, dat de Schr. reeds bij de eerste
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druk voor ogen stond, om ook predikanten en catecheten hulp te bieden, wordt
zodoende dichter benaderd. Verder is ook weer in ruime mate rekening gehouden
met nieuwere literatuur, wat b.v. in een boek als de Handelingen der Apostelen
duidelijk merkbaar is; de literatuuropgaven zijn overal tot de laatste jaren bijgewerkt.
Alles bijeen mag men zeggen, dat deze nieuwe bewerking weliswaar niet de radicale
omwerking is die nodig zou zijn om er een werkelijk moderne commentaar van te
maken; de opzet is over het geheel onveranderd gebleven. Zulk een omwerking
zou ook wel nauwelijks het werk kunnen zijn van één man. Toch dient te worden
erkend, dat de verbeteringen die zijn aangebracht, aanzienlijk zijn. Ook de uitgever
heeft zijn best gedaan en het uiterlijk voorkomen van het werk is boven alle lof
verheven.
P. Ahsmann

Bertrand, S.M.M., Drs. J., Nieuwtestamentisch woordenboek. - N.V.
Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, 208 pp., geïll., f 6.90.
Dit boekje wil de gemiddelde Bijbellezer te hulp komen. Hij zoeke er niet in een
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verklaring van de religieuze begrippen, een wegwijzer in de godsdienstige denkwereld
van het Nieuwe Testament. Dit woordenboek heeft meer aandacht voor de stenen
van het Palestijnse land dan voor het brood van Gods Woord zelf; het stelt zich
tevreden met de meest bescheiden taak, het Woord te belichten in zijn materialiteit.
Fauna en flora, landbouw en veeteelt, huizenbouw, kleding, maaltijden,
volksgebruiken en wetsvoorschriften, personen en plaatsen die in het N.T.
voorkomen, enz.: dit alles heeft ongetwijfeld ook zijn belang voor het beter verstaan
van Gods Woord, zoals de Schr. bij gelegenheid zeer juist aangeeft. Ook de stenen
spreken mee. Tekeningen en kaartjes verduidelijken de gegeven uitleg. Jammer
blijft, dat waar het gebied van de strikte realia wordt verlaten, de gegeven verklaring
vaak zeer onbevredigend is, zoals onder de trefwoorden ‘Evangelie’ en ‘Rijk Gods’.
Het is misleidend, om de liturgische aanroeping ‘Maranatha’ als een ‘schietgebed’
te karakteriseren (118), of om n.a.v. Hand. 13, 3 te spreken van priester- of
bisschopswijding (70). Over de Grote Verzoendag wordt wél gezegd, dat die dag
de zondebok de woestijn in werd gestuurd (55) - een ritus waarop nergens in het
N.T. gereflecteerd wordt -, terwijl niets gezegd wordt over de grote verzoeningsritus,
die van zoveel belang is voor het N.T. Waarom vinden we wel de trefwoorden ‘Vlees’
en ‘Bloed’, maar niet ‘Geest’, ‘Hart’, ‘Ziel’, ‘Lichaam’? Zo is er nog veel meer. Men
zoeke dus in dit boekje vooral inlichtingen over realia, op dit gebied toont de Schr.
zich uitnemend thuis.
P. Ahsmann

Duméry, Henry, La foi n'est pas un cri. - Casterman, Doornik, 1956, 192
pp., ing. Fr. 75.
Het geloof wordt soms beschouwd als loutere beleving, als een kreet van vertrouwen.
Tegen die verkeerde opvatting wordt hier het positief en objectief karakter van de
openbaring in het licht gesteld: het christendom is een historisch verschijnsel, dat
zich ontwikkeld heeft in bepaalde culturen, en vanaf het begin een cultus gekend
heeft en uiterlijke instellingen. Vanuit dit standpunt wordt hier heel het historisch
verloop van de openbaring geschetst, vanaf de godsdienstervaring van Israël en
het getuigenis der eerste Kerk tot aan de dogmatische formuleringen die wij nu
kennen. S. is op de eerste plaats filosoof, en biedt ons een soort fenomenologie
van de openbaring; hij toont op diepgaande wijze hoe het geloof van de apostelen,
als iedere levende realiteit, noodzakelijk een ontwikkeling moest kennen. Ons geloof,
met zijn essentiële normen, nu in de twintigste eeuw, is niet verschillend van het
hunne. De auteur zegt zelf, dat hij schrijft voor niet-specialisten. Zijn diep-doordacht
boek vergt bezinning en nadenken, maar het verrijkt de aandachtige lezer met een
dieper inzicht in de continuïteit die bestaat tussen onze geloofsbeleving en die van
de eerste Kerk.
I. de la Potterie

Kerkhofs, Mgr. L.J., Wat gebeurde er te Banneux? vert. H. Thans. Lannoo, Tielt-Den Haag, 1957, 208 pp., ing. Fr. 74, geb. Fr. 98.
De Maria-boodschap van Banneux klinkt bekoorlijk: in een tijd vol sociale en
internationale problematiek, verschijnt O.L. Vrouw als ‘Maagd der Armen’. Maar is

Streven. Jaargang 10

Banneux ook niet een vrucht van de moderne lichtgelovigheid? Hierop antwoordt
niemand minder dan degene, die van Rome het ongewone voorrecht kreeg de titel
te dragen van ‘bisschop van Luik en van Banneux’. Steunend op eigen uitgebreide
documentatie en op de arbeid van eminente theologen, behandelt schr.
achtereenvolgens de feiten, de boodschap, de geloofwaardigheid en de
nageschiedenis van Maria's bezoek in het Waalse dorpje. Het werd een boeiend
verhaal en een heldere studie, en toch blijft het overal eenvoudig, vroom en
diep-doordacht. Het is een rustig pleidooi dat overtuigt en eindigt met de officiële
erkenning van de echtheid der verschijningen - zeker een uitzonderlijk feit in de
kerkgeschiedenis -. Langs haar grote bisschop is dit werk een geschenk van Maria
aan het Nederlands-sprekend volk: zij wil er aanwezig zijn om het te helpen en op
te voeden naar God. Zij laat zich dus kennen als werkelijkheid, niet als een
droombeeld uit een sprookje. Deze boodschap zal velen werkelijk goed doen, en
tegelijk de beste voorbereiding vormen om in 1958 de 25ste verjaardag der
verschijningen te vieren. Druk en vertaling zijn beide goed verzorgd.
J. Kerkhofs

Sheridan, Clare, To the Four Winds. - Deutsch, London, 1957, 351 pp.,
25 sh.
De schr. van deze autobiographie is een volle nicht van de bekeerling Sir John
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Leslie, en van niemand minder dan Sir Winston Churchill (de drie knappe en
intelligente Jerome-zusjes kwamen uit Amerika naar Groot Britannië en huwden
een Sheridan, een Leslie en een Churchill!). Het boek vormt interessante, zelfs
boeiende lezing, niet alleen omdat schr. er in slaagt een halve eeuw Engelse
geschiedenis te doen leven, maar ook omdat de volle menselijkheid van deze
begaafde vrouw op zich fascineert. Het is een leven van veel verdriet: één van haar
kinderen sterft jong, haar enige zoon sterft wanneer hij net twintig is, en haar man
sneuvelt in de eerste wereldoorlog; het is ook een leven van succes, want bijna
toevalligerwijs ontdekt zij haar talenten als beeldhouwster. Vooral treft het ons echter
als een leven vol onrust, waarbij het rusteloos trekken van land naar land symbolisch
is van het steeds op zoek zijn naar het goede en schone, en de bron hiervan, God
zelf. Het is eerst na de tweede wereldoorlog dat zij het voorbeeld van haar neef
John Leslie volgt en katholiek wordt.
W. Peters

Munter, O.F.M., Longinus De, De strijd om Therese Neumann. St.-Franciscus-Uitgeverij, Mechelen, 1956, 344 pp., 12 pl., ing. Fr. 140.
Een boek te meer in de welhaast onafzienbare reeks publicaties voor, tegen en
rond Konnersreuth. Het is vooal merkwaardig om de volledigheid van zijn
documentatie en de accuraatheid, waarmee de historische waarde van de verwerkte
gegevens getoetst wordt. Storend daarentegen is de hartstochtelijke polemische
toon, die niet alleen de wetenschappelijke sereniteit in de weg staat, maar de schrijver
o.i. ook wel eens belet, de bedoelingen van zijn tegenstrevers of de draagwijdte van
hun argumenten naar hun juiste waarde te schatten. Het betoog van D.M. treft zeker,
op bepaalde detailpunten, zwakke plekken bij zijn tegenstrevers en zet heel wat
onnauwkeurigheden recht. In zijn geheel echter lijkt zijn pleidooi voor Konnersreuth
ons verre van overtuigend. Zo heeft hij, wel zeer tegen zijn bedoeling in, ons alleen
sterker kunnen overtuigen van de psychogene oorsprong en genezing van de ziekten
die Thérèse vóór haar stigmatisatie heeft meegemaakt. De kwestie van de
authenticiteit van de stigmatisatie zelf is echter daarmee nog helemaal niet
uitgemaakt. Voor als na de lezing van dit boek - en de vele andere die de laatste
tijd over dit onderwerp verschenen - blijft het Konnersreuther geval een voor ons
onopgelost, en misschien door de al te grote publiciteit wel onoplosbaar geworden
vraagteken.
L. Monden

Donck, E. Van der, Lectionarium voor de zon- en feestdagen. - Dessain,
Mechelen, 1957, 228 pp., 28 × 20 cm., geb. Fr. 135.
Een boek dat groeide uit de zielzorg, en waar velen op wachtten. De epistels en
evangelies van al de zondagen en van een veertigtal heiligenfeesten werden hier
in het Nederlands vertaald met het oog op de publieke voorlezing in de liturgische
dienst: een getrouwe weergave van de Schrift, die de gevaren vermijdt van een z.g.
‘bewerking voor het volk’ en toch werkelijk de boodschap van deze teksten omzet
in begrijpelijk en vloeiend Nederlands. Ongetwijfeld zal deze vertaling velen, voor
het eerst misschien, aanspreken. Wel zullen de bijbelkenners hier en daar verrast
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opschrikken, want iedereen begrijpt dat de keuze tussen een sacrale en een
begrijpelijke tekst de vertaler wel eens voor moeilijke gevallen bracht. Dat hij vele
latinismen en semietismen onmiddellijk heeft omgezet, b.v. vijf uur 's avonds voor
het elfde uur, e.d., kunnen wij alleen maar toejuichen. Enkele schema's worden ook
voorgesteld voor de Zondagspreek of homilie, met dien verstande dat enerzijds voor
de liturgische context werd gezorgd, en anderzijds de catechismusstof, voor België
als voor Nederland, in z'n geheel over een cyclus van zes jaren verdeeld. De fraaie
afwerking en de vrij geringe prijs verhogen nog het krediet van deze pastoraal zo
verdienstelijke uitgave.
J. Van Brabant

Golterman, W.F., Eén Heer, één Kerk. - G.F. Callenbach, Nijkerk, 1956,
218 pp., f 7.90.
Dit boek beschrijft voorbereiding, stichting en ontplooiing van de Wereldraad alsmede
de voornaamste problemen die door deze beweging werden opgeroepen. Schr.,
die Studiesecretaris van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland is, geeft
in het eerste deel een helder en zakelijk overzicht van de wordingsgeschiedenis
van de Wereldraad. In het tweede deel spreekt Schr. over de grondproblemen van
de oecumenische beweging, nl. de eenheid van het wezen der Kerk, de punten
waarover tussen de kerken verscheidenheid en gescheidenheid heerst:
traditie-begrip, ambt en kerkorde,
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liturgie alsmede factoren van niet theologische aard; de wegen tot eenheid:
reïntegratie, welke door de Rooms-Katholieken en Orthodoxen wordt voorgestaan;
alomvattendheid, als met name door de kerk van Zuid-India gerealiseerd;
vernieuwing, welke weg volgens Schr. de enig mogelijke voor de Wereldraad is, en
hierin bestaat ‘dat de kerken naar elkaar zullen luisteren, elkaars (en eigen!)
opvattingen zullen toetsen aan het laatste criterium der waarheid, het Woord Gods,
tot ons sprekende uit de Heilige Schrift door de Geest’ (159); het christologisch
fundament van de Wereldraad: de zg. basis-formule van de Wereldraad ‘Jesus
Christus God en Heiland’, waarbij Schr. terecht aantekent dat in deze formule ‘het
belangrijkste precies niet gezegd is, nl. dat God in Christus mens is geworden of
dat Christus God én mens is’ (165). Na kort bericht te hebben over de ondogmatische
groepen in de Wereldraad alsmede over de verschillende realiseringen van
intercommunio besluit Schr. met een overzicht van de oecumenische situatie in
Nederland. Schr. heeft zijn betoog zakelijk en sereen opgebouwd. Enkele
opmerkingen wilden we toch maken. Als het waar is dat de huidige situatie der
verdeelde kerken niet beantwoordt aan de gegevens van het N. Testament (15) en
ook niet kan worden verklaard vanuit de veelheid der gaven, geeft Schr. dan daarin
niet te kennen dat de eenheid van de Kerk in het N. Testament als zodanig werd
gemanifesteerd? En wat volgt hieruit voor al diegenen die zich op de basis van de
Schrift stellen? Is een beroep op de Traditie, verstaan als de voortlevende
apostolische verkondiging, niet eo ipso reeds een beroep op de Schrift zelf? Dat
het Apostelambt als bijzonder ambt uit het algemene ambt der gelovigen zich
ontwikkeld heeft, is in strijd met het wezen van het shali'ach-begrip (129). Dat de
episcopus in de aanvang geen regeermacht had, wordt door Schr. op geen enkele
wijze uit de Schrift verduidelijkt. Voor theologisch-gevormde lezers kunnen we dit
boek aanbevelen.
J. Mulders

De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden. Onder
redactie van L. Engelbregt O.F.M. - Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1957,
270 pp., f 22.50.
Onder redactie van Pater. L. Engelbregt heeft Elsevier een luxueuse uitgave bezorgd
over het kloosterwezen, zoals zich dit weerspiegelt in de grote mannelijke orden
vanaf Benedictus tot en met Ignatius. Over elke orde licht telkens een eigen ordelid
in, en wel bijzonder over het begin der ordestichting. Een epiloog van de hand van
Pater Engelbregt geeft nog een kort overzicht over het kloosterwezen der laatste
eeuwen. Dr. C.A. Bouman geeft in een vrij uitvoerige proloog een uiteenzetting over
het ontstaan van het kloosterleven in de eerste eeuwen. Het boek is prachtig en
voortreffelijk geillustreerd. Het is bedoeld voor katholieken en niet-katholieken, een
inleidende kennismaking, en als zodanig is het ongetwijfeld geslaagd.
J. van Heugten

Verhoeven, Bernard, Pleidooi voor een non. - Desclée de Brouwer, Paul
Brand, Bussum, 1957, 274 pp., f 7.90.
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Bernard Verhoeven heeft in zijn markante, kleurige en beeldrijke trant het leven
verhaald van Alessandra Rudini, een Italiaanse van hoge geboorte, die na gehuwd
geweest te zijn, de maitresse werd van d'Annunzio, daarna tot inkeer kwam en
Carmelites werd. Zelden raakte een mensenleven zo aan de uitersten van hoog en
laag, van goed en kwaad, van ondeugd en opstanding. De schrijver heeft zijn
onderwerp met liefde en geestdrift behandeld en er een boeiende biografie van
gemaakt. Het boek ademt, om zo te zeggen, in die levenssfeer van het
negentiende-eeuwse Italië, waarin het liberalisme der hogere standen bijna alle
Christendom had afgeschud en waarin Alessandra opgroeide. Tot te Lourdes de
volledige bekering tot het oude geloof volgt en daarmee de algehele omkeer. Als
Carmelites wordt de wereldervaren en intelligente vrouw spoedig een leidende figuur
in haar kloostermilieu.
R.S.

Zürcher, Prof. Dr. Josef, S.M.B., Die Gelübde im Ordensleben, Band I:
Der Gehorsam, Auf Grund der Veröffentlichungen der
Arbeitsgemeinschaft ‘Vie Spirituelle’ bearbeitet und herausgegeben,
Zürich-Köln, Benziger Verlag, (1956), 13/20, 220 blz., 13,30 Zw. frs.
Na een algemeen inleidend artikel over de aard der gehoorzaamheid volgen enige
paragrafen over haar geschiedkundige ontwikkeling: hoe de religieuze
gehoorzaamheid ontstond in de woestijn van Egypte door de invloed van Pachomius,
hoe zij groeide onder Benedictus en Franciscus, en welke vorm zij kreeg bij Ignatius
en in de praktijk van zijn orde. Dan volgt een tweede deel, waar theologisch de
waarde en aard der gehoorzaamheid wordt bestudeerd in het geheel
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van het kloosterlijk streven naar de volmaaktheid. Daarom wordt hier ook gesproken
over de verhouding van deze deugd met de goddelijke deugden van geloof, hoop
en liefde, en handelt een hoofdstukje over de plaats van de vrouw in de Kerk, en
de mogelijkheid voor haar om in de Kerk een wel ondergeschikte maar toch
gezagvolle positie te bekleden. De auteurs hebben nl. in het bijzonder de situatie
in kloosters van vrouwelijke religieuzen voor ogen. Dit blijkt eveneens in het derde
deel, dat de voorafgaande beschouwingen afsluit door enige opstellen over de
actuele problemen, die de gehoorzaamheid in onze tijd oproept: hoe kan de
gehoorzaamheid niet alleen geen rem zijn voor zelfstandige oordeelsvorming,
ontwikkeling van initiatief, groei van een vrije persoonlijkheid, maar deze zelfs
stimuleren. Onderdanen, maar speciaal ook oversten kunnen uit deze beschouwingen
veel leren voor een goed aangepast beleid, dat eigentijds is en toch voortbouwt op
de traditie. Omdat het boek ontstond door de gezamenlijke studie van vele
medewerkers wordt het onderwerp telkens van een andere kant belicht, met rijke
schakeringen. Wel heeft de redacteur het gevaar dat deze werkwijze bedreigt niet
geheel kunnen bezweren, en zal men af en toe op herhalingen stuiten. Ondanks dit
bezwaar bevelen wij dit werk gaarne aan voor allen, die te maken hebben met
kloosterlijke gehoorzaamheid - als onderdaan of als overste - vooral echter voor
hen, die jonge religieuzen moeten leiden op de weg naar volmaaktheid.
L. Bakker

Sizoo, Prof. Dr. A., Augustinus. - J.H. Kok, Kampen, 1957, 351 pp., f
13.75.
De bekende Augustinuskenner biedt met dit boek de rijpe vrucht van zijn levenslang
zich verliezen in de studie der werken van de grote kerkvader aan zijn lezers. Er is
hier iemand aan het woord die niet alleen Augustinus, maar ook diens tijd en
levenssfeer, door en door kent. Dat er een Calvinist aan het woord is, blijkt slechts
uit kleinigheden als het gebruik van ‘avondmaal’ voor ‘eucharistie’, ‘presbyter’ voor
‘priester’ etc. Een katholiek auteur zou ook uitvoeriger over Augustinus' spiritualiteit
en over zijn werk als voorbereider van het ordeleven gesproken hebben. Maar elk
katholiek lezer zal met genoegen dit mooie, evenwichtige en alzijdig verantwoorde
leven ten einde toe volgen. Er zijn biografieën van Augustinus in omloop, waarbij
zijn priesterlijke arbeid en zijn theologische werkzaamheid te kort komen; in dit werk
valt ook daar het volle licht op. Het boek sluit uitstekend aan bij het prachtige werk
over Augustinus van Prof. van der Meer en vult het in sommige opzichten nog aan.
Prof. Sizoo heeft hiermee (althans voorlopig) op waardige wijze zijn levensstudie
over de grote kerkvader afgesloten.
J. v. Heugten

Caraman, Philip, Henry Morse. Priest of the Plague. - Longmans, London,
1957,, 201 pp., 18 sh.
Henry Morse werd in 1645 opgehangen, onthoofd en gevierendeeld wegens
landverraad. Na zijn studies te Cambridge was hij katholiek geworden, deed zijn
priesterstudies op het vasteland, werd lid van de Sociëteit van Jesus en keerde naar
Engeland terug. Hier deelde hij het lot van zijn medepriesters: gevaren te land en
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te zee, verbanning en gevangenisstraf, en de troost van zijn priester zijn. In de
dertiger jaren van de zeventiende eeuw wordt Londen geteisterd door de pest, en
Henry Morse helpt de stakkers, katholiek of niet, in een wat wij misschien zouden
noemen niet verantwoorde zelfvergetelheid. Maar ook zulk een heroïeke
naastenliefde is niet in staat het ridicule van de beschuldiging van landsverraad aan
de kaak te stellen. De biografie van dit weinig uitzonderlijke leven is in al zijn
soberheid een indrukwekkend werk. Schr. romantiseert nergens, is uiterst schaars
met aanvullende mededelingen, maar deze zijn met zoveel zorg gekozen en in de
tekst verwerkt dat de lezer volop meeleeft met de priester. Degenen die father
Caraman's boeken kennen over John Gerard en William Weston, zullen allerminst
teleurgesteld zijn met deze voortreffelijke additie tot wat een geheel apart genre
hagiografie is geworden.
W. Peters

Blamires, Harry, The Will and the Way. A Study of Divine Providence
and Vocation. - Society Propagation Christian Knowledge (S.P.C.K.),
London, 1957, 128 pp., 15 sh.
Ofschoon een enkele keer een juistere formulering wenselijk zou zijn, bevelen wij
de vier opstellen in dit boek van een niet-katholiek de lezers van harte aan. Het is
een menselijk boek omdat het zijn uitgangspunt vindt in hoogst menselijke vragen
over een God die in raadsels gezien wordt en in raadsels vaak optreedt. Het is een
echt christelijk boek omdat het de
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vragen niet beantwoordt; het geloof toch is niet de oplossing van allerlei vragen,
maar geloof is overwinning, hetgeen meer en heel wat beter is dan oplossing. Het
uitgangspunt van schr. is dat Christus het beeld is van de Vader. Dit klinkt eenvoudig
en het is ook eenvoudig, en het verdienstelijke van deze opstellen ligt dan ook in
de bevattelijkheid waarmede de diepere inhoud van Gods Zelf-openbaring in Christus
besproken wordt. Wat de gevolgde methode betreft, deed schr. ons meerdere malen
denken aan Guardini: geen geringe lof voor schr. en zijn opstellen.
W. Peters

Filosofie
Tomlin, E.W.F., Living and knowing. - Faber & Faber, London, 1955, 275
pp., 25 sh.
De auteur tracht een vernieuwing van het metafysisch denken tot stand te brengen
door reflexie op het leven, dat hij, in navolging der psycho-biologen, gelijkstelt met
bewustzijn. Aldus wil hij de kloof tussen het stoffelijke en geestelijke overbruggen,
en hoopt de biologie, die volgens hem een theoretische bovenstructuur mist, te
verbinden met de psychologie die een onderstructuur zou ontberen van feiten. De
redenering gaat dus niet zozeer tegen Descartes in als wel tegen de vreemdheid
waarmede zuivere ervaringswetenschappen en geesteswetenschappen aan elkander
zijn tegengesteld. Uit en te na wordt afgerekend met alle vormen van positivisme,
op een wijze die niet alleen weldadig aandoet in angelsaksische sferen, maar ook
zo opbouwend is dat zelfs de schijn van harde polemiek vermeden wordt. De
afwisseling der beschouwingswijzen van de aangehaalde denkers (ook oosterse)
maakt de lectuur boeiend, maar tevens zwaar vanwege de geringe systematiek van
het betoog; iets wat de auteur overigens uitdrukkelijk wil vermijden. De
psycho-biologische sententie, volgens welke zelfs de plant een zeker bewustzijn
zou hebben, moge in filosofische kringen weinig gunstig onthaal vinden, maar toch
schemert er door het hele boek een verwantschap, met de leer over het verum
transcendentale; ook in andere punten kan men overeenkomst voelen met
neothomistische leerstukken, hoewel de scholastieke filosofie praktisch niet aan
bod komt. Dit kan oprecht betreurd worden bij een auteur die zo soepel denkt en
bovendien zijn weg zoekt tussen het logisch positivisme en existentialisme. Een
zeer lezenswaardig boek met vele rijke passages; met name wilden wij nog wijzen
op het hoofdstuk ‘Value’, waarin o.a. een aantal gedachten staan over de creativiteit
van de mens op technisch niveau, die een goede inleiding kunnen zijn op een
filosofie van de techniek.
J. Verhaar

Runes, Dagobert D., On the Nature of Man. - Philosophical Library, New
York, 1956, 106 pp., geb. $3.
Dit zijn losse gedachten over de mens en de filosofie naar het patroon van het
verlichte rationalisme van spinoziaanse factuur. Door de puntige stijl en de
paradoxale vorm krijgen deze aforismen soms een schijnbare diepte, terwijl zij bij
nader toezien niet veel meer dan oude gemeenplaatsen blijken te zijn. Het
rationalistisch vooroordeel van de schrijver splijt het mensdom enerzijds in verlichte,
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autonome, heldhaftige rationalisten en anderzijds in door priesters (liefst
medicijn-mannen genoemd) en tyrannen misleide massa's. Volgens hetzelfde
rationalistisch individualisme wordt elke sociale gebondenheid als een aanslag op
de vrijheid bestempeld. ‘The law is the sanctification of all the evils of a villanous
ochlocracy’. Dit werd reeds vierentwintig eeuwen geleden door sommige sofisten
verteld, en het heeft misschien wel zin het te herhalen, om op paradoxale wijze het
misbruik van de wet aan de kaak te stellen. Maar zo klakkeloos herhaald wordt het
toch wat eentonig.
F. De Raedemaeker

Marcel, Gabriel, Die Erniedrigung des Menschen. - J. Knecht,
Frankfurt/M., 1957, 304 pp., geb. D.M. 12,80.
In Les hommes contre l'humain, waarvan dit boek de goed verzorgde Duitse vertaling
is, neemt G. Marcel voornamelijk stelling tegen de vertechniseerde wereld, die de
menselijke vrijheid bedreigt. Het ligt in de lijn van deze existentialistische denker,
die zich in het ‘mysterie’ van de mens heeft verdiept, de techniek, die geheel ligt op
het gebied van het ‘probleem’, geen goed hart toe te dragen. Dat de mens met
verfijnde en versterkte technische middelen veel meer onheil kan stichten kan
vroeger het geval was, is duidelijk. Dat hij er echter ook veel meer
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goeds kan bereiken, wordt hier te veel over het hoofd gezien. De waarschuwende
stem van de filosoof is echter op haar plaats, om aan de techniek haar eigen
betekenis aan te wijzen, die steeds van dienende aard hoort te zijn, anders keert
zich deze menselijke gave tegen de mens zelf en degradeert hem tot een ‘ding’,
waarover de machtigste naar willekeur beschikt.
F. De Raedemaeker

Lang, Albert, Wesen und Wahrheit der Religion. Einführung in die
Religionsphilosophie. - M. Hueber-Verlag, München, 1957, XII-268 pp.,
geb. D.M. 11.80.
Dit boek moet ten zeerste worden aanbevolen aan alwie een duidelijk, voor elke
ontwikkelde leesbaar overzicht verlangt over de voornaamste problemen van de
godsdienstfilisofie en de oplossingen, die er van verschillende zijden aan worden
gegeven. De wezensbepaling van de religieuze grondakt, zijn psychische structuur,
zijn intentioneel voorwerp worden beurtelings onderzocht, waarna het gebied van
de godsdienst tegenover dat van de filosofie, de kunst en de ethiek wordt
afgebakend. Verder wordt gehandeld over de symbolische uitdrukkingsvormen van
de godsdienst en zijn rand- en vervalverschijningen als bijgeloof en magie. Het
tweede deel van het boek geeft een overzicht van de verschillende godsbewijzen.
A. Lang is een veilige gids voor deze zeer uitgebreide en afgewisselde stof; hij weet
de verworvenheden van de hedendaagse godsdienstfilosofie in de klassieke en
beproefde stellingen te integreren. Een rijke bibliografie oriënteert de lezer naar
verdere studiebronnen.
F. De Raedemaeker

Spinoza, Baruch, The Road to inner Freedom, The Ethics, ed. by D.D.
Runes. - Philosophical Library, New York, 1957, 216 pp., geb. $3.
D.D. Runes, die te Wenen in de filosofie doctoreerde en nu in de V.S. doceert, is
een goed kenner en een leerling van Spinoza. Na een zeer korte inleiding geeft hij
in dit boek de vertaling van een groot aantal proposities van de Ethica onder de
volgende hoofdingen gerangschikt: Oorsprong en natuur van de emoties; Over de
menselijke slavernij; Over de kracht van het intellect; Over God; Over de natuur en
de oorsprong van de geest. Deze teksten zijn zeer verstandig gekozen met het doel
de lezer in het eigene van Spinoza's denken in te leiden.
F. De Raedemaeker

Kunst en cultuurleven
Visser, Dr. W.J.A., De cultuur van ons Westen. - H.J. Dieben, Den Haag,
1956, 618 pp., f 19.50.
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Dr. Visser heeft de benijdenswaardige moed gehad een ‘cultuur van ons Westen’
te schrijven en hij heeft een werk gepresteerd dat onze aandacht waard is. Er zit
onnoemelijk veel eruditie in dit boek; het doet bijna aan als een encyclopedie en
menigeen zal zich in zijn lectuur verdiepen, dankbaar voor zoveel wetensstof. De
titel ‘Cultuur van ons Westen’ is enigszins misleidend; had de auteur een andere
titel gekozen, dan ware veel misverstand voorkomen. ‘Overzicht der Westerse
cultuur’ ware beter geweest. Nu verwacht de lezer een cultuurgeschiedenis of
cultuurbeschouwing, wat het boek slechts in geringe mate is. Een exclusieve
‘cultuurgeschiedenis’ had meer wetenswaardigheden verwaarloosd en meer ruimte
gelaten voor algemene beschouwingen en criteria. De schrijver simplificeert, dunkt
mij, ook te veel. Zo loopt door heel het boek de scheidingslijn tussen latijnse en
germaanse volken, waarbij de eersten het verstand, de laatsten het gevoel
vertegenwoordigen, met de begeleidverschijnselen daarvan. Zo wekt het werk
voortdurend innerlijke weerstand en reserve, hoewel men telkens verbaasd staat
over het ontzaglijke weten en het rijke inzicht van de auteur. Een der best geslaagde
gedeelten lijkt mij het hoofdstuk over taalkunde en taalstudie. Alles overziende
kunnen we zeggen dat Dr. Visser een merkwaardig en rijk werk geschreven heeft,
dat velen met voldoening ter hand zullen nemen, al beantwoordt het niet geheel
aan zijn titel.
J. van Heugten

Rutters, Herman, Inleiding tot de kunst van Bach. - Uitgeverij Born N.V.,
Assen, Amsterdam; Mertens en Stappaerts, Antwerpen, 1957, 47 pp., f
1.60 en Fr. 25.
In de reeks: Hoofdfiguren van het menselijk denken is bovenstaand boekje
verschenen, dat in overzichtelijke vorm en eenvoudige bewoordingen de figuur van
Joh. Seb. Bach belicht. Na een korte biografie en een beschrijving van de sociale
positie, die Bach als toonkunstenaar in zijn tijd vervulde, bespreekt de schrijver de
kerkelijke en wereldlijke composities.
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Zeer interessant is het hoofdstuk, dat de centrale plaats, die het koraal in Bachs
muziek inneemt, behandelt. De overige onderwerpen, zoals: ‘Bachs muziektaal’ en
‘interpretatie’ zijn erg summier gehouden, maar geven de lezer in ieder geval een
aanleiding om zich in deze speculatieve stof verder te verdiepen. Al bij al een
brochure, die ons Bach laat zien als een der grootste muzikale denkers uit de historie.
Fons Schellekens

Metz, Peter, Das Goldene Evangelienbuch von Echternach. Prestel-Verlag, München, 1956, 220 pp., 13 klpl., 96 pl., geb. D.M. 58.
De uitgave van de Codex Aureus Epternacensis mag zeker gerekend worden onder
de meest kostbare kunstboeken van de laatste tijd. In groot formaat, tot in het laatste
detail verzorgd, brengt deze uitgave de reproductie van alle miniaturen uti het gouden
evangeliarium van Echternach nu bewaard in het Germanische National-Museum
te Nürnberg. Voldoende uittreksels uit het tekstgedeelte geven een duidelijk beeld
van het sierlijke schrift. Enkele bladzijden slechts werden in kleur gereproduceerd.
Dit kan men ongetwijfeld een tekort noemen, zoals trouwens ook het feit dat geen
enkel detail werd afgebeeld, waardoor we beter in staat waren geweest de techniek
van dit handschrift en de eigen stijl te achterhalen. De uitzonderlijke verdienste van
deze uitgave ligt elders. Men weet hoe moeilijk het is, zelfs voor gespecialiseerde
onderzoekers, om inzage te krijgen van deze broze manuscripten - de vrees van
de conservatoren is trouwens gewettigd -, zodat men zich slechts in zeldzame
gevallen rekenschap kan geven van de compositie, niet alleen van één pagina van
het handschrift, maar van het handschrift in zijn geheel. Daartoe moet men het
handschrift kunnen doorbladeren, de bladzijden in hun individualiteit overwinnen
om ze nog slechts te zien als elementen van het boek. De uitgave van het gouden
evangeliarium stelt ons daartoe in staat door in een honderdtal prenten, in de juiste
volgorde gerangschikt, de kunstvolle samenstelling van het handschrift weer te
geven. Ook de tekst van Peter Metz gaat in deze richting. Soms kunnen wij hem
niet volgen in een al te ver doorgedreven symbolisme. Wij geven echter gaarne toe
dat hij erin is geslaagd een dieper begrip van dit hoogtepunt van de miniatuurkunst
van de Duitse Keizertijd mee te delen.
G. Bekaert

Kramer, Samuel Noah, L'histoire commence à Sumer. - B. Arthaud,
Parijs; Vromant, Brussel, 1957, 313 pp., 52 ill., ing. Fr. 190.
In een uitzonderlijk waardevol boek heeft S.N. Kramer, de eminente assyrioloog,
de bevindingen neergeschreven van een haast dertigjarig studieleven, gewijd aan
de ontcijfering van het Sumerische spijkerschrift. Ogenschijnlijk is dit boek slechts
een verzameling van een vijfentwintig vrij korte hoofdstukken, die, zoals de auteur
zelf zegt, als enig verband hebben dat zij alle in betrekking staan met de oorsprong
van de menselijke beschavingsgeschiedenis, in het Oosten als in het Westen. Deze
losse stukjes handelen over de meest uiteenlopende aspecten van de Sumerische
beschaving: de school, de wetgeving, de medicijnen, de oorlog, de ethica, de cultuele
liefdeszangen, de godsdienst.... Elk ervan is slechts het commentaar, nogal zakelijk,
van een of van enkele van die nietige schrifttafeltjes in gebakken klei. Maar hierin
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ligt de verrassing. Door deze toevallige elementen heen begint een vijfduizend jaar
oude, en hoe moderne, beschaving te leven. Een beschaving waarmee wij door de
Bijbel meer vertrouwd zijn dan wij vermoeden. Voortdurend immers kunnen de
contactpunten van deze sumerische literatuur met de bijbelse boeken worden
aangewezen - ook S.N. Kramer legt er de nadruk op -, hoewel een directe invloed
schijnt uitgesloten. In elk geval leren wij door de lectuur van dit boek de
voedingsbodem waaruit de geïnspireerde auteur zijn stof heeft geput, beter kennen.
Dit belangwekkende boek is, zoals men dit van Arthaud kan verwachten, zeer
verzorgd uitgegeven.
S. Heester

Colombier, Pierre du, Sienne et la peinture siennoise. - Arthaud, Parijs;
Vromant, Brussel 1956, 84 pp., 124 pl.
Een bijzonder mooi boek uit een overigens terecht bekende reeks. Wanneer men
eenmaal aandachtig de meer dan 100 reproducties bekijkt, blijkt hoezeer Siëna van
uit zijn heel eigen schoonheidskarakter werd begrepen en meegedeeld. Dreigt de
herinnering aan de atmosfeer van een verblijf in deze stad te verzwakken, dan zullen
de prachtig genomen foto's van Siëna's typische stadsgezichten en monumenten
dit beletten. Ook de grote werken zijn er, van Duccio, Simone Martini en Ambrogio
Lorenzetti tot de in onze tijd wel wat onderschatte Pinturicchio, Beccafumi en
Sodoma; de meesterwerken van
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kathedraal, Battistero, Ospedale della Scala, Opera en Pinacoteca, en van de
voornaamste heiligdommen. Het boek eindigt met uitstapjes naar San Gimignano,
Monte Oliveto Maggiore, Montepulciano. De prettige, concreet vertellende tekst
bereikt zijn hoog gehalte van vulgariserende vlotheid slechts dank zij het bezit van
een degelijke, gedetailleerde, en kritisch over de laatste publicaties geïnformeerde
wetenschap.
A. Deblaere

Weihrauch, H., Die Bildwerke in Bronze und anderen Metallen
(Bayerisches Nationalmuseum München, Katal. nr. XIII, 5). - Verlag F.
Bruckmann, München, 1956, 240 pp., 30 × 21 cm., 293 ill.
De systematische wetenschappelijke cataloog van het Bayerische Nationalmuseum,
waarvan in 1924 de steen- en houtsculptuur, in 1926 de ivoor- en beensculptuur
verscheen, wordt na lange onderbreking voortgezet met de rijke bronsplastiek. Het
o

vroegere reusachtig formaat werd vervangen door een handiger in-4 , couché papier,
met zeer verzorgde afdrukken naar nieuwe foto's van de 293 behandelde werken.
Hans R. Weihrauch verzamelde niet alleen de wetenschappelijke gegevens uit
bestaande studies, daar werken als Bode's Italienische Bronzestatuetten e.a. reeds
de sporen van de ouderdom vertonen, maar publiceerde hier voor het eerst de
resultaten van langdurig persoonlijk onderzoekingswerk. Samen met de bronzen
van het Nationalmuseum worden de vrijstaande stukken van het Residenzmuseum
behandeld, waarmee ze historisch een eenheid vormen. Binnen de grote stijlperioden
geschiedt de catalogisering geografisch voorzover dit mogelijk is, met eventuele
aanduidingen van plaats van herkomst en atelier, een beknopte iconologische en
materiële beschrijving van grote nauwkeurigheid, een vergelijking met over de wereld
verspreide replieken, bibliografische verwijzingen, alsook kunsthistorische gegevens
en stilistische waardering bij de voorname werken. Voor de eigen kunstgeschiedenis
mag de aandacht gevestigd worden op de behandeling van een reeks interessante
Nederlandse werken.
A. Deblaere

Literatuur
Kouwenaar, Gerrit, Hand o.a., gedichten. De Windroos XXXIX, - U.M.
Holland, Amsterdam, 1956, 46 pp., ing. f 2.75.
Soms is er een mens die ons de waarheid suggereert omtrent onszelf; die te zeggen
weet, hoe het ermee staat. Zo'n mens is de dichter Gerrit Kouwenaar. Hij ontmaskert
ons bestaan tot op zijn uiterste armoede, dwars doorheen alles ‘wat wij aan ons
oppervlak schijnen’; hij dringt door tot daar waar wij zijn aangetast in onze diepste
werkelijkheid: ons menszijn zelf. Want ‘konden wij mensen zijn’. Wij zijn ‘ziende
doof’ en ‘sprekend stom’, en ‘ik was iemand anders altijd’, zegt hij van zichzelf. Wij
zijn ‘de volledig manke mens’, de ‘onuitgesproken mens’, ‘moeiteloos stijgend op
onze kennis’ en ‘voorzien van een denkwijze’, maar niet in staat het leven te leven
zoals het bedoeld is. De toestand is onhoudbaar geworden: ‘wij kunnen niet langer
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blind gaan’. Wij zullen een nieuwe wijze van menszijn zoeken, een nieuwe leefruimte
scheppen. Het is de opgave van de dichter ‘proefmens te zijn’, het nieuwe leven te
vinden en te verkennen. Dat nieuwe leven in zijn volheid is voor hem het nieuwe
woord, de nieuwe naam die de dingen herschept, een spreekbare, leefbare taal.
Voorlopig kwam hij, dunkt mij, nog niet verder dan een angstig-scherpe analyse van
onze huidige situatie, het sterkst gegrepen in het gedicht ‘bevrijding’. Om zo te
schrijven moet men een waarachtig dichter zijn. Maar er is een openheid naar het
volledige inzicht, dat het leven doorziet tot op de liefde en vandaar uit herschept;
en waartoe een mens moet worden verlost. ‘Er is een weg’. Maar waar? En Wie is
het?
Huub Oosterhuis

Stenius, Göran, Die Glocken von Rom. Roman. Aus dem Schwedischen
übers. - Verlag Josef Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt a. M., 1957,
488 Seiten, Leinen, D.M. 14.80.
De schrijver van deze merkwaardige priesterroman is een Finse diplomaat, die
lange tijd in Rome verbleef en, zoals blijkt uit zijn boek, ook in Vaticaanse en clericale
kringen goed thuis is. Hoofdfiguur van de roman is een Fins-Zweedse jonge
archeoloog, die na veel innerlijke strijd tot het Katholicisme overgaat, priester wordt,
een veel belovende toekomst in de pauselijke curie prijs geeft en zielzorger wordt
in een achterbuurt van Rome. Hij herinnert aan Bernanos' Curé de campagne,
inzoverre hij zijn wetenschappelijk
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verleden vergeet om in zuivere oprechtheid en eenvoud het evangelie te beleven
en de minste van allen te worden. Een opvallend en treffend boek dat met grote
intelligentie en met nog grotere innigheid, met intens religieuze drift geschreven is.
De geestelijke aspiraties en innerlijke spanningen der huidige intelligentia komen
hier op gevoelige wijze aan het woord. Het is een boek voor bezonnen, ernstige
lezers.
J. van Heugten

Muschg, Walter, Die Zerstörung der deutschen Literatur. Francke-Verlag, Bern, 1956, 197 pp., geb. D.M. 12,20.
Het eerste essay verleende zijn titel aan de bundel: voor Nederlandse lezers ook
het interessantste, daar het in een korte en toch pakkend geïllustreerde synthese
de invloed van het nazisme op de Duitse letterkunde en schrijvers behandelt evenals
de pijnlijke, zo niet hopeloze, reïntegratieproblemen na de oorlog, voorzover voor
literatuur nog een plaats in het leven open blijft. Twee onbarmhartig kritische studies
over Gottfried Benn en Josef Weinheber, waarin S. voor zijn persoonlijke antipathie
tot in de woordkeus eerlijk uitkomt, evenals het ironische ‘Verschwatzte Dichtung’
kunnen nog onder de verwoestende titel worden ondergebracht. In dit laatste opstel
haalt Prof. Muschg zijn hart op aan een kritiek, die zich vergaloppeert in
pseudo-metafysische woordkramerij (genre Heidegger), en besluit: ‘Man lechzt in
diesem Treibhaus voll Papageien nach frischer Luft. Nach der Luft der Philologie’
(p. 109). Volgen nog: gelegenheidsartikels over Schiller en de onwetenschappelijke
literatuurgeschiedenis van Josef Nadler, een rede over Jeremias Gotthelf en een
interessante waardering van Freud als schrijver. Alles samen blijkt de verwoesting
van de letterkunde de opruiming van een wereldvreemde literatuurcultus mee te
brengen, terwijl onze tijd de geëngageerde strijd van de kunstenaar aanschouwt
tegen de anonieme kolossale machten, die het persoonlijke verpletteren. Daar de
literatuur dan toch een taak en een roeping ziet, lijkt ons een gematigd optimisme
gewettigd.
A. Deblaere

Fischer-Bücherei, 128: I. Seidel, Unser Freund Peregrin; 131: Binding,
R.G., Erlebtes Leben. - Fischer-Bücherei, Frankfurt-Hamburg, 1956,
168-204 pp., ing. DM. 1,90 (ieder).
Uit de handige en net uitgegeven Fischer-Bücherei zijn bij ons de werken, die reeds
de internationale markt veroverd hebben, het meest bekend. Toch verdienen vaak
minder universeel bekende en typisch Duitse werken de aandacht, zoals deze twee
mooie getuigenissen uit de eerste helft onzer eeuw. - Enerzijds de volstrekte
eerlijkheid van Rudolf G. Binding, begaafde zoon van een beroemd professor, te
beschaafd om in opstand te komen tegen de wereld van overgeërfde cultuurvormen
en verschaalde conventies, te eerlijk om niet te ervaren hoe zij tot een lege
maskerade zijn geworden, en te bescheiden om tot zijn veertigste jaar in deze ‘als
ob’-wereld iets anders te zijn dan een sportieve nietsnut. Het is aangrijpend, in zijn
sobere belijdenis mee te leven, hoe de mens van deze generatie vruchteloos zoekt
naar hetgeen hem moet ‘ergreifen’, dat zijn levensinzet waard zou zijn, doch overal
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slechts het ‘erschreckende Unvermögen zu eigenem Empfinden’ constateert, om
tenslotte het ‘erlebte Leben’ in zijn kunst en een late liefde, het gevoelde leven voor
oprecht leven te gaan houden, voldoening aan het leven voor levensopdracht. - In
een andere richting laat Ina Seidel haar hoofdpersonages, drie verweesde kinderen
door adellijke familie opgenomen, uit de lege schijnwereld van de volwassenen
ontsnappen; hun heimwee en verlangen naar echtheid wordt gevoed door de
mysterieuze geestelijke gemeenschap met Vitus Peregrinus, de reeds vóór een
eeuw op het familieslot gestorven dichter. Deze neoromantische
gemeenschapsbeleving, aan Alain Fournier of Basco herinnerend, zal voor altijd
hun enige werkelijkheid zijn, al zal hun bestaan dan ook schijnbaar aan de rand van
de concrete realiteit verlopen.
A. Deblaere

Friedrich, Hugo, Die Struktur der modernen Lyrik, von Baudelaire bis
zur Gegenwart (Rowohlts deutsche Enzyklopädie, 25). - Rowohlt-Verlag,
Hamburg; Internationale Pers, Berchem, 1956, 214 pp., ing. f 30.
Dit boekje is een klein meesterwerk. Voor de eerste keer wordt hier getracht, niet
meer, zoals tot nog toe steeds het geval was, de moderne dichters op zichzelf te
beschouwen, maar door te dringen tot de gemeenschappelijke structuur van alle
moderne poëzie. Van deze structuur ontdekken we gaandeweg als voornaamste
kenmerken: nieuwe techniek, negatieve opvatting van het schone, autonomie van
de taal, abstractievermogen, oppositie tussen de dichter enerzijds en de ge-
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meenschap, God, de schoonheid, de werkelijkheid, de lezer, de kunst en zichzelf
anderzijds. De baanbrekers van de moderne dichtkunst waren, op theoretisch plan,
Rousseau, Diderot en Novalis; de eerste vertegenwoordigers, Baudelaire, Rimbaud
en Mallarmé. Bij nader toezien vinden wij, in onze eeuw, bij Apollinaire, Lorca,
Machado, Alberti, Eliott, Ungaretti, e.a. dezelfde structuur terug. Ter illustratie volgt
een reeks verzen van de grootste dichters uit de XXe eeuw: naast de oorspronkelijke
tekst vindt men een proeve van Duitse vertaling. Het werk wordt besloten met een
algemene en bijzondere literatuuropgave, een personenregister en een zeer nuttig
zaakregister. Onmisbaar.
J. Dax

Moeller, Ch. Littérature du XXe siècle et Christianisme, III: Espoir des
hommes. - Casterman, Doornik, 1957, 512 pp., ing. f 135.
In dit derde deel van Littérature du XXe siècle et christianisme doorloopt Moeller de
dimensie van de louter menselijke verwachting zoals die spreekt bij Malraux, Kafka,
Vercors, Maulnier, Cholokhov, Reymont, Bombard en Sagan. De interessante
bespreking van Malraux en Kafka vormt de hoofdschotel. Moeller volgt ook hier de
reeds in de eerste twee delen aangewende methode: analyse van en bezinning op
lange citaten uit de behandelde schrijvers, vanuit een uitgesproken christelijk
standpunt. Dit laatste schenkt aan het geheel zijn originaliteit maar brengt tevens
mede dat de grenzen tussen het specifiek literaire en het domein van de filosofie
en theologie meer dan eens dreigen te verdwijnen. Aanbevolen.
J. Dax

Sociologie
Dessauer, F., Streit um die Technik. - J. Knecht, Frankfurt/M., 1956, 472
pp., geb. D.M. 17,80.
Vele dichters en filosofen hebben in de moderne techniek een fatale bedreiging
gezien voor de geestelijke zelfstandigheid van de mens. De mechanisatie dreigt de
vrije ontplooiing van de persoonlijkheid te remmen. Sommigen zelfs spreken van
de ‘demonie’ van de techniek (E. Junger). F. Dessauer, die zich sedert vijftig jaar
met het probleem van de techniek heeft beziggehouden, erkent weliswaar de gevaren
van de techniek - evenals die van de politiek, de economie enz. -, daar elke
uitwendige activiteit van de mens hem zo kan beheersen, dat hij ‘diepteblind’ wordt,
d.w.z. het eeuwige in hem, dat zijn activiteit moet leiden verwaarloost. In die zin is
de techniek steeds een bedreiging geweest voor de menselijke vrijheid. Maar dit
treft niet het eigene van de techniek. Zij is een menselijke roeping, een vaardigheid,
die in hem door zijn Schepper werd gelegd; door de techniek beantwoordt de mens
aan een goddelijke opdracht: ‘onderwerp u de aarde’. En of dit nu geschiedt door
middel van een windmolen of van een reactievliegtuig, het blijft wezenlijk hetzelfde.
Met dit verschil dat de moderne techniek een oneindig groter aantal mensen
deelachtig maakt aan een vrij en menswaardig bestaan, terwijl anderzijds de gevaren
van een zekere technolatrie gestegen zijn. In dit boek vindt men ook een overzicht
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van hetgeen de filosofen vanaf de voorsocratici tot aan en met de existentialisten
(Jaspers, Heidegger) over het onderwerp hebben geschreven. Een overzicht over
de hedendaagse literatuur over de techniek per jaartal gerangschikt toont op een
aanschouwelijke wijze aan, hoe sterk in de laatste decenniën de belangstelling voor
het probleem van de techniek is gestegen.
F. De Raedemaeker

Veldkamp, Dr. G.M.J., Groepsproblemen in een veranderende
samenleving. - Paul Brand N.V., Bussum, 1956, 142 pp., f 4.90.
Dat de Nederlandse staatssecretaris voor economische zaken nog tijd en lust vindt
tot het houden van zulke gedragen voordrachten als hier zijn gebundeld, verwondert
nauwelijks in het kader van hetgeen hij overigens reeds het licht heeft doen zien op
het gebied van sociale verzekering en algemene maatschappij-problemen. De schr.
waarschuwt zelf reeds, dat de bundeling van een vijftal losse inleidingen het
bijeengebrachte nog niet tot een eenheid maakt. Het waardevolst komt mij zijn eerste
en omvangrijkste essay voor, dat over ‘christelijke organisatievormen in een
veranderende samenleving’ handelt. De ontleding van de mutatie onzer samenleving
mag dan al veel bij anderen borgen (waarvan ook aantekeningen getuigen), het
geboden overzicht is helder en de ontleding wordt voor enkele specifieke problemen
(vooral van de Kerk in deze samenleving) belangwekkend doorgetrokken. Een
eigengeaarde ‘christelijkheid’ van de in onze
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samenleving fungerende organisatievormen is mij evenwel niet duidelijk geworden.
Van veel belang, zeker naast en tegenover het juist verschenen rapport der Prof.
Telders-stichting, is ook de voordracht over ‘Enige problemen rond de verwezenlijking
der bedrijfsorganisatie’, waarin de problematiek niet verbloemd, maar evenmin het
ideaal opgegeven wordt. De drie kleinere bijdragen betreffen ‘jeugd en politiek’, ‘de
taak van de intellectueel’ en de ‘emanciperende middenstand’. Een stimulerend
boekje, dat is zeker.
J.v.d.V.

Sociaal-Wetenschappelijke Verkenningen. Uitgave bij gelegenheid van
het vijftienjarig bestaan van het Instituut voor Sociaal Onderzoek van
het Nederlandse volk. - Van Gorcum, Assen, 1957, 187 pp., f 10 en f
11.75.
Het derde lustrum van het Isonevo werd aanleiding tot de uitgave van een aantal
gebundelde studies om het werk van dit instituut meer bekendheid te geven. De
gekozen onderwerpen zijn van zeer uiteenlopende aard. Zij komen in zoverre met
elkaar overeen dat zij alle opgezet zijn als uitgangspunten voor verdere
onderzoekingen. De conclusies zijn derhalve van een inleidende en voorlopige
strekking. Van de hand van een tiental medewerkers van dit instituut werden studies
opgenomen over migratieproblemen, beroepsmobiliteit, gezinssociologie, de
ontwikkelingsgebieden, de sociale functie van de huisarts etc., onderwerpen die op
het ogenblik ten zeerste in de belangstelling staan. Het valt echter te betreuren dat
in deze bundel ook een onderzoek gepubliceerd werd over de opinie van gehuwde
vrouwen over geboorteregeling. De wetenschappelijke waarde van een
opinieonderzoek over een dergelijk delicaat onderwerp staat nog geenszins vast.
En dan nog zal men met publicatie van zulk een onderzoek uiterst prudent moeten
zijn. Wij willen de schrijvers niet van wetenschappelijke sensatie-lust beschuldigen,
maar wel lijkt het ons ten zeerste gewenst dat men zich alvorens tot publicatie over
te gaan, zich terdege afvraagt of dit sociaal gezien geen verkeerde gevolgen kan
hebben. De conclusies van dit onderzoek, die niet verder gaan dan reeds algemeen
bekende waarheden, zoals het verschil in mening over de geboorteregeling bij de
onderscheiden godsdienstige groeperingen zijn ook niet van die aard, dat zij onze
kennis over deze kwestie vermeerderen. Niettegenstaande dit bezwaar blijven de
andere studies, die in deze bundel voorkomen, aanbevolen aan allen die zich met
de sociale problemen van ons volk bezig houden.
J. Wernink

Declercq, G. en Vanneste, O., Structurele werkloosheid. I-II. - Centrum
voor Economische Studiën, Leuven; Uitg. Groeninghe, Kortrijk, 1957,
XIV-130 en VIII-278 pp., 5 K., geïll., ing. Fr. 275.
Een tweede uitgave van een Vlaamse economische studie is, op zichzelf, een
merkwaardig feit. Het is des te merkwaardiger wanneer men beseft dat deze studie
baanbrekend werk verricht op het gebied van de economische theorie. Een eerste
deel brengt inderdaad een oorspronkelijke ontleding van een fenomeen dat door
de ‘orthodoxe’ economie al te gemakkelijk verwaarloosd wordt, omdat in haar
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denkwereld, gebaseerd op de tijdsdimensie, de structurele werkloosheid als
uitzonderlijk en onbelangrijk voorkomt, vooral dan in periodes van hoogconjunctuur.
Een nieuwe dimensie, de ruimte, wordt in aansluiting bij de meest recente tendens
der economische theorie, ingevoerd. Zo wordt het mogelijk het begrip ‘streek’ te
definiëren, de structurele werkloosheid te beschouwen als een kwaliteit die de
verschillende vormen van werkloosheid a.h.w. aankleeft, de vage term ‘depressed
area’ - die trouwens aan de conjunctuurstudie is ontleend - te vervangen door het
scherp omlijnde begrip ‘structurele verzwakte streek’. enz. Dat het hier niet gaat om
een woordenspel blijkt uit de verrassende resultaten (o.m. wat betreft de samenhang
van de verschillende vormen van werkloosheid) waartoe het consequent doorvoeren
van deze nieuwe denkwijze heeft geleid. Ook in het tweede deel, gewijd aan de
structurele werkloosheid in West-Vlaanderen, konden dank zij de methode der
ruimte-economie nieuwe aspecten naar voren gebracht worden. Het omvangrijk
statistisch materiaal, in dit deel verzameld, geeft een volledig beeld van de
werkloosheid en de tewerkstelling in West-Vlaanderen.
L. Phlips

Niedermeyer, Albert, Grundriss der Sozialhygiene (Wiener Beiträge zur
Hygiene, Bd. 5). - Verlag W. Maudrich, Wenen-Bonn, 1957, X-391 pp.,
geb. D.M. 40.
De openbare gezondheid wordt natuurlijk grotelijks beschermd door de hygiënische
maatregelen die niet alleen door de individuen doch ook door de sociale instanties
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worden getroffen. N., die reeds een werk op zijn actief heeft over de sociaal-hygiene
van de zwangerschap, heeft het hier aangedurfd, op een breder plan, de
grondvoorwaarden aan te geven van het gezonde leven in de gemeenschap. Zoals
in al zijn talrijke andere werken is N. ook hier christelijk en universalistisch in zijn
opvatting. Nadat hij met zijn bekende systematische geest de grondbegrippen en
de grondproblemen heeft aangegeven, gaat hij over tot de bijzondere vraagstukken.
Hij deelt ze in onder drie hoofdingen: ten eerste de hygiëne van de menselijke
levensvoorwaarden, zoals deze door de natuur worden aangeboden: klimaat b.v.,
of door de mens zelf worden ingericht: als woning, kleding, voedsel, enz., ten tweede,
de hygiëne van de voortplanting, en ten derde de kultuurhygiëne, waaronder hij
voornamelijk de geesteshygiëne bedoelt. We vinden in dit keurig uitgegeven boek,
met een zeer nuttig aanhangsel over huwelijksraden, een overvloed van informatie.
Zij zal voornamelijk ten goede komen aan artsen en beambten die hetzij in de
ondernemingen, hetzij in de besturen, met de openbare gezondheid belast zijn.
A. Snoeck

Utz, A.F. en Groner, J.F., Relations humaines et société contemporaine,
II, vert. A. Savignat. - Editions St.-Paul, Fribourg-Parijs, 1956, pp. 1313
à 2382, ing. Zw. Fr. 80, geb. Zw. Fr. 88 (2 delen).
Dit tweede deel van de Summa socialis bevat naast een sectie over De Christelijke
gemeenschap, het geheel der onderrichtingen van Z.H. Pius XII over economie en
politiek. De bruikbaarheid van dit eminente consultatie-werk wordt sterk verhoogd
door een uitvoerig alfabetisch register (12.000 woorden) en een chronologische
tabel van alle documenten met hun datum, onderwerp en bestemming. In deze
verwarde tijden, waarin de katholiek tegenover zovele nieuwe problemen en situaties
komt te staan, zal deze ‘Summa’ een trouwe gids zijn. Dit boek is ook een prachtig
getuigenis van het levenswerk van Pius XII.
Fr. Vandenbussche

Psychologie en moraal
Couwenberg, Dr. S.W., De vereenzaming van de moderne mens. Een
nieuwe formulering van het sociale vraagstuk. Met een voorwoord van
Dr. B. Delfgaauw. - Uitg. Pax, 's-Gravenhage, 1957, tweede herziene en
uitgebreide druk, 194 pp.
Reeds een jaar na het verschijnen van zijn studie over de vereenzaming van de
moderne mens biedt Dr. Couwenberg ons een nieuwe, grondig bewerkte editie
daarvan aan. In zijn diagnose van de actuele toestand vestigt Couwenberg er de
aandacht op, dat de vereenzaming van de mens als storing in de beleving en
verwerkelijking van het bestaan zich op alle terreinen van het maatschappelijk leven
manifesteert. Wat reeds op te maken valt uit de grote plaats, die dit thema inneemt
in de kunst en de wijsbegeerte van onze dagen, wordt bevestigd bij een
gedetailleerde studie van onze samenleving. Wij vinden vereenzaming zowel in het
beperkte kader van het gezin als in de wijdere sociale milieus van werk, vakbeweging,
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woongebied en kerk. Typische symptomen zijn de neurotisering, het gedrag van de
opgroeiende jeugd, het verval van het kerkelijk gemeenschapsleven, de zeer
verzwakte belangstelling voor de vakbeweging en de massificatie. Uit de
beschouwingen over de diagnose bleek dat wij geplaatst zijn voor een sociaal
vraagstuk, dat zich thans anders voordoet, dan in de tijd toen gestreden moest
worden voor de meest elementaire rechten van de arbeiders op het gebied van
loon, regeling van werktijden, van arbeidsomstandigheden, verzekering e.d. Nu gaat
het om problemen, waarin iedereen direct betrokken is, en die niet zozeer van
materiële aard als wel van geestelijk-zedelijke aard zijn. De bespreking van de
therapie strekt zich dan ook uit over de meest uiteenlopende maatregelen ter
bevordering van de goede verhoudingen in onze samenleving. Wij treffen er naast
paragrafen over gezin en gezinszorg, persoonlijkheidsontplooiing in het industriële
arbeidsproces, woonmilieu, school en volksopvoeding, ook beschouwingen aan
over het kerkelijk leven en over het contact tussen volksgroepen van verschillende
levensovertuiging. Gedeeltelijk gaat het hier om een overzicht van maatregelen en
desiderata ten aanzien van het gestelde probleem. Het is echter meer dan een
overzicht, omdat alles geplaatst wordt in het kader van de diagnose en de hierop
steunende algemene beschouwingen, die dit tweede deel inleiden. In deze algemene
beschouwingen brengt de auteur in herinnering, wat in wijsgerige en
wetenschappelijke literatuur wordt gezegd over het wezenlijk sociaal karakter van
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de mens. Vervolgens pleit hij voor een personalistisch gemeenschapsideaal, dat in
de verscheidene gemeenschappen, waarin wij leven, analoog verwerkelijkt moet
worden. Opvoeding en onderwijs moeten erop gericht zijn; het gezin moet er een
bijzonder rijke verwerkelijking van vormen; maar ook alle meer zakelijke
gemeenschappen moeten zoveel mogelijk de persoonlijkheid tot haar recht laten
komen. Onontbeerlijk fundament hiervoor is een herstel van de verbondenheid van
de mens met God. ‘Door het christelijk geloof komt de mens pas tot de meest hecht
gefundeerde verhouding ten opzichte van de medemens’ (blz. 97).
J.M. Kijm

Gerbrandy, Sj. e.a., Aspecten van de dood in de wetenschappen.
Interfacultaire voordrachten in 1956 gehouden aan de Vrije Universiteit.
- J. Kok, Kampen, 1956, 104 pp., f 3.95.
Deze serie voordrachten is bedoeld om de studenten in aanraking te brengen met
de problemen en de werkwijzen van andere dan hun eigen faculteiten, en om hen
inzicht te geven in de betekenis van de beginselen van de V.U. voor de verschillende
wetenschappen. Een overzicht van de sprekers en de door hen behandelde
onderwerpen moge hier volstaan om enigszins aan te geven, hoe deze bedoelingen
werden verwezenlijkt: Prof. Mr. Sj. Gerbrandy, Aspecten van de dood in het recht;
Prof. G. Goudswaard, De sterfte in haar samenhang met economische
verschijnselen; Prof. Dr. A. Hoitink, Aspecten van de dood in de geneeskunde; Prof.
Dr. L. Kuilman, Aspecten van de dood in de biologie; Prof. Dr. G. de Vries, Aspecten
van de dood in de literatuur.
J.M. Kijm

Leder, Gottfried, Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Herder-Verlag, Freiburg i/Br., 1957, X-184 pp., ing. DM. 12,80.
Dit boek verschijnt op het ogenblik dat de Duitse Bondsrepubliek de eerste recruten
voor haar nieuw leger werft. Het sinds de oorlog zo actuele probleem van de
dienstweigering uit gewetensbezwaren wordt er onder verscheidene aspecten
behandeld. In een eerste deel bestudeert S. het juridisch statuut, dat de West-Duitse
grondwet voor de dienstweigeraar voorzag. Vanuit een voorafgaande vergelijking
met een soortgelijke regeling in de andere landen, krijgt de lezer een inzicht in de
rechtelijke en politieke oplossing van de kwestie. De morele zijde van het probleem,
die met de notie ‘geweten’ haar intrede deed in de grondwet, wordt in een tweede
deel beschreven. Vanuit een omschrijving van het weerstandsrecht tegen de staat,
vanuit een volkenrechtelijke en morele beoordeling van de oorlog en tenslotte langs
de geldende opvattingen over gewetensvrijheid, komt S. tot een verantwoorde
aanvaarding van het recht om dienst te weigeren uit gewetensbezwaar. Het ontbreekt
deze studie - waarschijnlijk een doctoraatsthesis - niet aan ernst, inzicht en
degelijkheid. Nochtans komt ze door haar talrijke verwijzingen wel eens aan eenheid
en rijpe overtuigingskracht te kort. Het boek verdient de ruimste belangstelling vooral
in België, waar het probleem van de dienstweigering sinds lang opgeworpen is en
nog steeds geen wettelijke en bevredigende oplossing heeft gekregen.
L. Braeckmans
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Politiek en geschiedenis
Halperin, Ernst, Der siegreiche Ketzer. - Verlag für Politik und Wirtschaft,
Köln, 1957, 396 pp., D.M. 15.80.
Als buitenlands correspondent in Belgrado heeft Halperin een gedegen studie
gemaakt zowel van de binnenlandse toestanden in Joego-Slavië als van de
buitenlandse betrekkingen van dit land. In dit boek met de ondertitel: Tito's Kampf
gegen Stalin, geeft hij een boeiend relaas over de ontwikkeling van de verhouding
tussen Joego-Slavië en Rusland na 1944. In dat jaar tastte Tito in principe de
Russische hegemonie over de communistische wereld aan, toen hij de
Joego-Slavische revolutie stelde boven de belangen van het verbond tussen Rusland
en de Westelijke mogendheden. Na uit de Kominform gestoten te zijn ontwikkelt
Tito geleidelijk een van de Russische afwijkende ideologie, die uiteindelijk zou
moeten leiden tot een meer-partijenstelsel. Als hij na de perfect geënsceneerde
knieval van Kroestsjef te Belgrado in 1955 deze consequentie niet aanvaardt, leidt
dit tot het conflict Tito-Djilas, dat uitvoerig besproken wordt. Schrijver plaatst dit alles
voortdurend tegen de achtergrond van het internationale gebeuren. Hij critiseert
herhaalde malen de te slappe houding van het Westen tegen Tito en verwijt het te
weinig inzicht in de communistische gedachtenwereld, waardoor het talrijke kan-
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sen laat voorbijgaan om Tito aan het Westen te binden. In verband met de
ontwikkeling in Polen en de pas gepubliceerde rede van Mao een zeer interessant
en critisch geschreven boek. Ieder, die belang stelt in de hedendaagse
gebeurtenissen achter het ijzeren gordijn zou dit boek moeten lezen.
J. Oomes

Fisher, W.B., The Middle East. - Methuen, Londen, 1956, XIV-522 pp., 95
ill., geb. sh. 35.
Dit encyclopedisch opgevat werk geeft een uitstekend overzicht van de huidige
stand van het aardrijkskundig (geologisch en sociaal) wetenschappelijk onderzoek
in het Midden-Oosten (van Cyrenaïka tot Iran, met inbegrip van Kreta, Turkije en
Cyprus). Wie zich voor de problemen van het Midden-Oosten interesseert kunnen
wij bezwaarlijk een beter background- en referentie-materiaal aanbevelen. Men zal
er goed aan doen de politieke beschouwingen welke de auteur zich, met een typisch
Britse zin voor de opinievrijheid van de wetenschapsmens, veroorlooft, te nemen
voor wat zij waard zijn. Men leze daarover heen en denke er aan dat de eigenlijke
studie nog voor enkele jaren definitief zal blijven. De opinies van Fisher over de
Cyprus-kwestie zijn b.v. reeds sinds de publicatie van het boek door de feiten
achterhaald, maar zijn korte uiteenzetting over de geologische, economische,
historische en sociale achtergrond van het probleem zal, tot het tegenbewijs, haar
waarde behouden.
M. Grammens

Goslinga, C.Ch., Emancipatie en Emancipator. - Uitgeverij van Gorkum,
Assen, 1956, 188 pp., f 7.90.
Het emancipatieproces der slaven in de Nederlandse Antillen strekt zich uit over
een periode van meer dan twee eeuwen. Het begint met de aanvoer van de negers
door de West-Indische Compagnie, gedurende de 17e eeuw. De leiders van deze
Compagnie moedigden de handel in ‘picos de Indias’ (zoals de slaven werden
genoemd) zo aan, dat de privéhandel op dit gebied al spoedig plaats ging maken
voor een op grote schaal georganiseerde slavenhandel. Alhoewel van het begin af
aan de Compagnie maatregelen nam om de slaven te beschermen, tegen de
willekeur van hun meesters, hielp het allemaal niet veel en was in het algemeen de
positie van de neger verre van benijdenswaardig. Deze slechte toestand moet voor
het grootste deel toegeschreven worden aan de onverschilligheid van de geestelijken
en van de leiders van de Compagnie, welke laatsten meer aldus redeneerden: O.L.
Heer is goed, maar handeldrijven is beter. Wat er in de 17e en 18e eeuw voor de
slaven werd gedaan op de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) was
hoofdzakelijk het werk van de Jezuïeten en Franciscanen, die de eilanden bezochten.
De bekering van de negers tot het Katholicisme begon eigenlijk met de
vorengenoemde beide ordes. Deze geestelijken die hoofdzakelijk van Spaanse
afkomst waren, legden daar de grondslag waarop Monseigneur Niewindt later zijn
georganiseerde missie kon opbouwen. In 1795 brak een grote opstand uit onder
de slaven. Deze opstand, die mede gestimuleerd was door de slogan van de Franse
revolutie, werd echter door de regering onderdrukt. Na een interim-regering van de
Engelsen - van 1807 tot 1816 - kwamen de Nederlanders terug. In 1819 zond een
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zekere kapelaan Stöppel een petitie aan Koning Willem I, waarin hij de moeilijkheden
aangaf waarop hij stuitte in zijn godsdienstig werk onder de slaven. Tevens wees
hij op de slechte condities waaronder de slaven leefden: zonder matrimonie, zonder
godsdienst en zonder de minste opvoeding. Deze petitie veroorzaakte algemene
verontwaardiging onder de leiders. Voordat maatregelen tegen kapelaan Stöppel
konden worden genomen, stierf deze laatste aan de gele koorts. In 1824 kwam
bisschop Niewindt naar Curaçao en vanaf die tijd werd een periode ingeluid van
een uitnemend georganiseerde missie. Wegens de wijze waarop deze eerste
Curaçaose bisschop het emancipatieprobleem aanvatte, kent schrijver aan Mgr.
Niewindt de erenaam toe van ‘Emancipator’. Niewindt begrijpt wat zijn taak en zijn
werk is onder de slaven. Hij bouwt scholen en kerken, en bereidt hen zoveel mogelijk
voor de vrijheid voor. De moeilijkheden die hij daarbij moet overwinnen zijn ontzaglijk,
en dit vooral wegens de tegenwerking welke hij van overheidswege ondervindt. Met
Gouverneur van Lansberge komt er echter een einde aan deze moeilijkheden. Onder
de regering van vorengenoemde gouverneur worden voor de slaven vele
verbeteringen aangebracht, vooral op sociaal terrein. Maar de slaven wensten meer
dan alleen sociale verbeteringen; zij wensten n.l. ook de vrijheid. Het was pas in
1855 dat in de Tweede Kamer in Nederland voorstellen werden besproken tot
afschaffing van de slavernij; een afschaffing welke in Willemstad op 1 juli 1863 werd
gepubliceerd
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door Gouverneur Crol. Mgr. Niewindt mocht dit grote ogenblik niet meer beleven,
want de ‘Emancipator’ stierf in 1860. Op meesterlijke wijze is door Goslinga het
verloop geschetst van de ontwikkeling van bovenvermeld drama, dat ruim twee
eeuwen in beslag nam, alvorens, vooral dank zij de ‘Emancipator’ Niewindt, de
emancipatie een voldongen feit werd.
J. van Lierde

Pevsner, N., The buildings of England: Vol. I: London, The cities of
London and Westminster. - Penguin books, Ill., 631 pp., 15 sh.
Schr. neemt de lezer mee op een tour door de City, West End en Westminster, en
attendeert hem voortdurend op huizen, gebouwen, beeldjes, hofjes, enz., waar hij
vroeger nimmer veel aandacht aan besteedde. Dat dit alles hoogst interessant is,
spreekt vanzelf, temeer daar het oordeel, vaak de kritiek, van een frisheid is dat de
lezer menigmaal wel moet glimlachen. - Het is een lijvig deel van het gewone
pocketbook formaat, misschien iets te zwaar om mee op zak te nemen, maar vooral
voor de niet-Londener zeer aardig om zo nu en dan eens in te neuzen. Met zijn
bijna honderd illustraties, een voortreffelijke index, zijn mijn van informaties, en de
prettige leesbare stijl is het de vijftien shillings overwaard.
W. Peters

Varia
Moore, Bernard, The Second Lesson, Seven Years at the United Nations.
Macmillan and Co. Ltd., London, 1957, X - 229 pp., geill. geb. sh. 21.
Gedurende zeven jaar woonde Bernard Moore als correspondent van de B.B.C. de
zittingen bij van de UNO. Hij biedt hier geen diepgaande en indringende studie over
de beginselen en de werking van dit internationaal organisme, doch roept, door
talloze anecdotes, een helder beeld van de situatie op. Door het ten tonele voeren
van pittoreske Uno-afgevaardigden en een levendige beschrijving van de niet zelden
bewogen vergaderingen brengt hij ons een inzicht bij in de structuur, de
werkzaamheden, de winst - en de verliespunten. Met een charmerende loslippigheid
openbaart hij ons de wereld achter de schermen en toont aan hoe belangrijke
beslissingen op diners en cocktailparties bedisseld worden. Suggestief zijn de
uiteenzettingen over de hoofdstuk dat het voogdijschap van de verschillende blokken
en de hachelijke situatie van de secretaris-generaal die zo tussen de blokken moet
laveren dat hij geen te grote misstappen begaat. Het hoofdstuk dat het voogdijschap
van de UNO over een aantal onderontwikkelde gebieden behandelt, interesseert
ons vooral. De auteur legt de opzet van een aantal niet-koloniale mogendheden
bloot om naar aanleiding van de voogdijgebieden bondgenoten te werven voor het
oosters of het afro-aziatisch blok. Omdat hij jarenlang de zittingen van de Volkenbond
bijwoonde is hij zeer bevoegd de situatie van het vroegere organisme en die van
de UNO te vergelijken. Waarbij de huidige internationale organisatie gunstig afsteekt
tegenover haar machteloze voorgangster. Al deze beschouwingen worden op zijn
Brits voorgeschoteld, flegmatiek en met de nodige humor. Wie de UNO als een
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levend wezen wil kennen en niet alleen maar als een dor handvest of de min of
meer gelukkige toepassing van procedure-regelen vindt in dit boek zijn gading.
J. Smets

Das Atom. Aussichten und Gefahren. - Hanseatische Verlagsanstalt,
Hamburg, 1956, 61 pp., geïll., D.M. 4.80.
Brandt, Leo, Staat und friedliche Atomforschung. - Westdeutscher
Verlag, Köln und Opladen, 1956, 52 pp., geïll., D.M. 3.90.
Het eerste boekje is een bundeling van zeven radiovoordrachten, die in september
1956 voor de Norddeutsche Rundfunk werden gehouden. De verschillende sprekers
hebben zich zeer zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat een goed gecomponeerd
geheel is ontstaan, waarin het onderwerp van verschillende kanten evenwichtig
wordt belicht (energie-behoefte, medische, biologische en industriële toepassingen;
gevaren voor gezondheid en erfelijkheid; het probleem van de radioactieve
afvalprodukten). - Het tweede werkje is een boeiende en levendige redevoering van
Prof. Brandt, die ten doel heeft om subsidies van de Westduitse regering voor
vreedzaam atoomonderzoek te verkrijgen. Om zijn doel te bereiken, geeft spr. eerst
aan zijn toehoorders een uitleg van de fysische grondslagen van de energie-winning
uit kernprocessen en van de voornaamste toepassingen. Hij onderstreept
vanzelfsprekend zeer sterk de achterstand die Duitsland door het verliezen van de
oorlog heeft opgelopen,
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en pleit met klem voor een zo intensief mogelijk onderzoek, om de aansluiting bij
Amerika, Rusland en Engeland te bereiken, ‘voor het te laat is’.
P. van Breemen

Jordan, Pascual, Atom und Weltall. - Friedrich Vieweg & Sohn,
Braunschweig, 1956, 144 pp., kart. D.M. 7.80, Halblw. D.M. 9.80.
Het is overbekend, dat de recente ontwikkelingen der fysica ons gesteld hebben
voor allerlei nieuwe vraagstukken, die voor een niet gering deel ook van min of meer
wijsgerige aard zijn. Aan de oplossing van deze problemen wordt in eerste instantie
gewerkt door de fysici zelf, want alleen al de probleemstelling vraagt meer
natuurwetenschappelijke kennis dan men van een leek mag verwachten. Dit heeft
gevoerd tot een literatuur van een heel eigen genre, die vanuit de natuurwetenschap
dringt naar een dieper borende bezinning, maar die helaas dikwijls een gemis aan
filosofische scholing verraadt. Het onderhavige boek neemt op dit gebied een eervolle
plaats in. De schr. doorloopt met grote schreden het gebied der micro-, macro- en
astro-fysica, om steeds even langer stil te staan bij de onderwerpen, die de wijsgerige
houding der huidige fysici het duidelijkst oproepen. Veel nadruk legt hij daarbij op
het afstanddoen van alles wat onze denk-gewoonten ons als vanzelfsprekend doen
voorkomen. Schr. stelt zich in dit verband op een gematigd positivistisch standpunt;
vandaar uit belicht hij de overvloed van vraagstukken, die zijn onderwerp oproept.
Tot slot zij nog opgemerkt, dat dit boek een bewerking is van Die Physik des 20.
Jahrhunderts, dat Jordan in 1936 liet verschijnen. Deze nieuwe uitgave wil ook de
ontwikkeling der laatste 20 jaar recht doen wedervaren, en meer aandacht dan
vroeger besteden aan de algemene relativiteitstheorie en aan het verband van fysica
met astrofysica en geschiedenis van de kosmos.
P. v. Breemen

Gaunt, William, The Aesthetic Adventure. - Penguin Books, 1957, 272
pp., 3 sh. 6 d.
De oorspronkelijke uitgave van dit boek verscheen aan het einde van de tweede
wereldoorlog; we achten het belangrijk genoeg om op deze goedkope uitgave de
aandacht te vestigen. De mengeling van het geniale, het infantiele en het diep
tragische, die wordt opgeroepen door de namen van Oscar Wilde en Aubrey
Beardsley, wordt in deze studie van de Engelse fin-de-siècle periode op sympathieke,
maar toch ook onbarmhartige wijze voortgezet. Het gaat schr. niet zozeer om literaire
of kunst-kritiek, alswel om de karakters die met zekere hartstochtelijkheid vlak voor
het voetlicht van de wereld willen staan. De gehele periode wordt de lezer daardoor
veel begrijpelijker; de artisten blijken allen mensen te zijn, met al hun leed
niettegenstaande hun hautain neerzien op wat zij kleinmenselijk vinden; het l'art
pour l'art blijkt niet opgewassen tegen de realiteit die het leven is.
W. Peters
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Gerlach, Walther, Physik des täglichen Lebens. - Springer-Verlag, Berlin,
Göttingen, Heidelberg, 1957, 187 pp., D.M. 12.60.
Men zoeke in dit boek niet een uitleg van de werking van radio of stofzuiger; noch
een beschrijving van eenvoudige proefjes, die men zonder laboratorium kan
uitvoeren. Wat schr. wil geven, is: een beknopte en heldere weergave van de
voornaamste hoofdstukken uit de hedendaagse fysica, voorzover de wetenschap
over de problemen tot een eenstemmige mening is gekomen en zonder zich te
begeven op de terreinen, die op het ogenblik nog omstreden zijn. Hij doet dat op
rustige, zakelijke en sympathieke wijze, door werkelijk uitleg te geven. Vooral de
opbouw van de stof uit atomen vormt de sleutel, waarmee allerlei vraagstukken voor
de lezer toegankelijk worden gemaakt. De historische ontwikkeling van de
atoomtheorie gebruikt schr. als de leidraad, volgens welke hij zijn stof ordent. Hierbij
illustreert hij zijn onderwerpen dikwijls met eenvoudige waarnemingen, die ieder
van ons dagelijks vele malen doet; en inzoverre draagt het werk toch met recht de
aangeduide titel.
P.G. v. Breemen

Scott, J.M., Sea-Wyf and Biscuit. - Pan-Books, London, 1957, 157 pp.,
2 s.
De oorspronkelijke uitgave van twee jaar geleden is onze aandacht ontsnapt. We
mogen echter niet nalaten de pocketuitgave van dit voortreffelijke verhaal te
signaleren. Het is uitstekend geschreven en uiterst knap gecomponeerd: dit maakt
het verhaal van vier oorlogsslachtoffers, die weken op een vlot ronddobberen, tot
een der allerbeste, en zeker der aller-verrassendste, en, merkwaardig genoeg, ook
tot een der meest ontroerende boeken die doorstaan oorlogsleed ons heeft
geschonken. Het is wat men noemt een must.
W. Peters
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
AFFEMANN, R., Psychologie und Bibel. Eine Auseinandersetzung mit C.G.
Jung. - E. Klett-Verlag, Stuttgart, 1957, 126 pp., ing. D.M. 13,50.
ARNAU, F., Tanger - nach Mitternacht. - Ullstein-Bücher, Frankfurt/M., 1957,
164 pp.
BERGEMA, Dr. H., Rondom Israël. - J.H. Kok, Kampen, 1957, 59 pp., f 1.95.
BéZY, F., Problèmes structurels de l'Economie congolaise (Publications
de l'Universite Lovanium de Léopoldville, 2). - Nauwelaerts, Leuven, 1957, 285
pp., ing. Fr. 200.
Bible (La) de Jérusalem. Le Nouveau Testament, trad. sous la dir. de l'Ecole
Biblique de Jérusalem. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1957, 435 pp., 12 × 8
cm., ing. Fr. 50, geb. Fr. 80, chagrin Fr. 130.
BOER, Hans A. de, Onderweg genoteerd. - H.J. Paris, Amsterdam, 1957,
311 pp., f 10.80.
CEULAER, José De, Wij gedenken.... de dichter Felix Timmermans. - De
Bladen voor de Poëzie, Lier, 1957, 64 pp., ing. Fr. 30.
COELHO LISBOA, R., De oogst van Kaïn (B.F.T.-reeks, 2). - P. Vink,
Antwerpen, 1957, 272 pp., geb. Fr. 160 (in reeks Fr. 130).
DEMEERSEMAN, André, Tunisie, sève nouvelle (Eglise Vivante). Casterman, Doornik, 1957, 224 pp., ing. Fr. 84.
DONCK, E. Van der, Lectionarium voor de zon- en feestdagen. - Dessain,
Mechelen, 1957, 228 pp., 28 × 20 cm.
FEINER, R., De stille overwinning, vert. R. Schuursma (Elite-reeks, 7). - P.
Vink, Antwerpen, 1957, 260 pp., geb. Fr. 125 (in reeks Fr. 85).
Fischer-Bücherei: 145, G. BUECHMANN, Geflügelte Worte. 157, E.
SCHAPER, Der Gouverneur. 158, H. WEINSTOCK, Wilhelm von Humboldt,
Auswahl. 160, P. BAMM, Die Unsichtbare Flagge. - Fischer-Bücherei,
Hamburg, 1957, 352-346-183 en 217 pp., ing.
FOULON, R., Vroeg in de dageraad. - Poëzie-reeks ‘De Hoorn’, Gent, 1957,
16 pp., ing. Fr. 15.
FOURNIER, C., Miraculés de Lourdes. - Plon, Parijs, 1957, 252 pp., ing. Fr.
Fr. 540.
FUSSENEGGER, G., Das verschüttete Antlitz. - Deutsche Verlagsanstalt,
Stuttgart, 1957, 343 pp., geb. D.M. 15,80.
GHELDERODE, M. de, Een onnozel hart in de wereld (Pantagleize), Nederl.
van J. Boon. - P. Vink, Antwerpen, 1957, 126 pp.
GRAEF, R., Macht des Gebetes. - F. Pustet, Regensburg, 1957, 166 pp., geb.
D.M. 5,90.
GREEF, J.A. De, Op zoek naar de gronden der werkelijkheid. Inleiding. J.A. De Greef, Isabellalei, 120, Antwerpen, 1957, 24 pp.
HAMMAN, A., Prières eucharistiques des premiers siècles (La Croix de
Saint-Pierre). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1957, 310 pp., geb. Fr. 96.
HANOT, Dr. M., De beginselen van Albert Verweys literaire kritiek (K.V.A.
v. Taal- en Letterkunde, R. VI, 78). - Secretaire der Akademie, Gent, 1957,
300 pp., geïll.
HARTUNG, H., Wir Wunderkinder. - Droste-Verlag, Düsseldorf, 1957, 320
pp., geb. D.M. 11,80.
HEILBRONER, R.L., De wereld jaagt naar geld. - H.J. Paris, 1957, 228 pp.
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HEIMER, Hans, Dit volk is uw vijand niet. - Pax, Den Haag, 1957, 187 pp.
HEUSCHELE, O., Die Schönheit. - H. Post Presse, München, 1957, 62 pp.,
geïll.
Historia Mundi: Band VII, Uebergang zur Moderne. - Francke-Verlag, Bern,
1957, 528 pp., geïll., geb. Zw. Fr. 29,80.
HOITINGH, J.H., Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen.
- Kosmos, Amsterdam, Antwerpen, 1957, 4de druk, 115 pp., f 5.50 en B. Fr.
85.
HOLT, J.G.H., Het Getij. - Dekker & van de Vegt, Utrecht, Nijmegen, 1957, 80
pp., f 3.90.
HOORNAERT, R., Louez Dieu. - K. Beyaert, Brugge, 1957, 153 pp., Fr. 48.
Josy Jaarboek 1956-1957. - Jongeren Syndicaat voor Kunst en Letteren,
Brugge, 1957, geïll., Fr. 35.
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JUNG, C.G., De werkelijkheid van de ziel. - L.J. Veen, Amsterdam, 1957,
247 pp., f 14.50.
KAZANTZAKIS, Nikos, Het stenen hoofdkussen. - W. Gaade, Delft, 1957,
318 pp., f 9.80.
KRUYSWIJK, Dr. M., De ongerepte orde. - J.H. Kok, Kampen, 1957, 79 pp.,
f 4.50 en f 3.50.
KUHN, R., Phénoménologie du masque à travers le test de Rorschach
(Bibl. Neuropsychiatrique). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1957, 174 pp., ing.
KÜNG, Hans, Rechtfertigung. - Johannes Verlag, Einsiedeln, 1957, 304 pp.
LATREILLE, A. e.a., Histoire du catholicisme en France. I: Des origines à
la chrétienté médiévale. - Spes, Parijs, 1957, 360 pp., ing. Fr. 1000.
LOCHET, L., Apparitions (Présence chrétienne). - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1957, 160 pp., ing. Fr. 57.
MARCH, Arthur, Des neue Denken der modernen Physik. - Rowohlt
Taschenbuch Verlag, Hamburg, 1957, 143 pp., D.M. 1.90.
Mens en Medemens Serie: Gabriel MADINIER, De mens en zijn geweten.
- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1957, 116 pp.
PERQUIN, S.J., Dr. Nic., Grote kinderen zoeken ouders. - De Spaarnestad,
Haarlem, 1957, 169 pp., f 5.25.
PLANCKE, Prof. Dr. R.L., Paedagogica Belgica Bibliographica, VI. - De
Sikkel, Antwerpen, 1956, 148 pp.
POLLOCK, Friedrich, Automation. - H.J. Paris, Amsterdam, 1957, 254 pp., f
12.50.
Prisma Boeken: Hanson W. BALDWIN, Schipbreuk en zeegevechten, 230
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